TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (BİDEB)
2213 YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI
2213-B YURT DIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURS PROGRAMI
KABUL VE TAAHHÜT BEYAN FORMU
1) Yurt dışı eğitimim sırasında aşağıdaki belgeleri süresi içinde düzenli olarak BİDEB’e
göndereceğimi veya e-BİDEB izleme sistemine yükleyeceğimi,
a. Her dönem başında öğrenci belgesi.
b. Ders döneminde ise her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamalarını gösteren
belge (transkript).
c. Her dönem sonunda yurt içindeki ve dışındaki doktora danışmanlarım tarafından
düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporları.
d. Burs süresinin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde çalışmalarımın sonuçlarını
kapsayan yurt içindeki ve yurt dışındaki danışmanlarım tarafından onaylı sonuç
raporu, yayınlarımın listesi ve rapor formları.
2) Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğini
belirteceğimi ve varsa yayın örneğimi BİDEB’e göndereceğimi,
3) Doktora diplomalarımın, tez savunma tutanağımın ve tez özetimin bir kopyasını
Kuruma vermeceğimi ve tezimde TÜBİTAK desteğini belirteceğimi,
4) Doktora öğrenimini Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil
Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelikte belirtilen azami bitirme süresi içerisinde tamamlayacağımı,
5) Tahsis edilen bursu, Kurum’un bilgisi dışında veya Kurum’ca kabul edilmeyen başka
bir yerde ve başka bir bilim dalında kullanmayacağımı,
6) Eğitimimi verilen destek süresinden önce tamamlamam halinde, peşin ödenen bursun
bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK hesabına iade edeceğimi,
7) Eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmediğim, doktora öğrenimini azami
bitirme süresi içerisinde tamamlamadığım ya da çalışmamı verilen destek süresinden
önce tamamlamama rağmen, peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını
TÜBİTAK hesabına iade etmediğim takdirde yapılmış olan tüm ödemeleri geri
ödeyeceğimi,
8) Ödemeleri, "Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi” veya “Teminat Mektubu”
hükümlerine göre, fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en
son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir
yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden
yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi,

9) Yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan maddi destek aldığımı başvuru
esnasında, daha sonra destek almaya başlamam halinde desteği almaya başladığım
tarihten itibaren 15 gün içinde TÜBİTAK'a bilgi vereceğimi,
10) Bu programdan yararlanırken aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs ve
desteklediğim projelerden mali destek, telif, maaş, v.b. almayacağımı,
kabul ve taahhüt ederim.

“2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı" internet sayfasında bulunan çağrı
duyurusunu okudum. Bursiyerliğim süresince benden istenilenleri noksansız yerine getirmeyi
kabul ve taahhüt ediyorum.
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