Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
2211 - YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI
(2007 YILI İÇİN)
Üniversitelerimizin Doğa bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler,
Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında (*) lisans sonrası ya da yüksek lisans sonrası doktora
programına kayıtlı öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular
arasından, adayların lisans ve (yapmışlarsa) yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve LES
eşit ağırlıklı puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da
gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve
Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.
Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dahil koşulları sağlayan tüm
doktora öğrencileri başvuru yapabilirler.
BAŞVURU KOŞULLARI
•

T.C. vatandaşı olmak,

•

Başvuru Döneminin son günü itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

•

Daha önce bu programdan veya 2228 kod’lu programdan doktora bursu almamış olmak,

•

Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4
veya 75.00/100 ve (yapmışsa) yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 80.00/100 ağırlıklı
genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (yüksek lisansa eşdeğer diploma veren lisans
programlarından mezun olanların notları, lisans mezuniyet notu olarak değerlendirilir),

•

2005 yılında ya da sonrasında girdiği Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) eşit ağırlıklı puanı
en az 60.000 olmak,

•

Ülkemizde bir lisans/yüksek lisans sonrası doktora programında Doğa bilimleri,
Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri
Bilimler alanlarından birinde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında ya da sonrasında
doktora öncesi bilimsel hazırlık veya bilimsel hazırlık okumamışsa doktora düzeyinde ders
almaya başlamış ve halen öğrenimine devam ediyor olmak.

Başvuru Dönemi itibariyle lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olanlar ile 2004-2005 öğretim
yılı güz yarıyılından önce kabul almakla beraber, lisan hazırlık sınıfında okuduğundan ya da kayıt
dondurduğundan, doktora (okumuşsa, doktora öncesi bilimsel hazırlık) derslerine ilk defa 2004-2005
öğretim yılı güz yarıyılında ya da sonrasında başlayıp durumlarını açıkça belgelendirenler de
başvuru yapabilirler. Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olanların başvuruları kabul edilmez.
BURSİYERLİK SÜRESİ ve BURS MİKTARI
Burslar, bursiyerin doktora (okumuşsa, doktora öncesi bilimsel hazırlık) derslerine başladığı yarıyıl
esas alınarak öğrenciliğinin beşinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Derslerine güz yarıyılında
başlayanların bursları beşinci yılın Ağustos ayı sonunda, bahar yarıyılında başlayanların bursları
beşinci yılın Ocak ayı sonunda kesilir. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin

bursiyerlikleri, enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı
bitirme tarihi itibariyle sona erer. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez.
1 Ocak 2007 tarihi itibariyle bursiyerliği devam eden mevcut bursiyerlerin süreleri de dört yıldan beş
yıla çıkarılmıştır. Ancak kendilerinden yükümlenme senedi alınmamış 2004-1. döneminde ve daha
önceki dönemlerde bursiyer olanların bu haktan yararlanabilmeleri için, BİDEB’e müracaat ederek
alacakları yükümlenme senedi örneğini noterde düzenlettirip ulaştırmaları gerekmektedir.
Aylık burs miktarı, yurt içi doktora bursundan başka burs, kredi, ücret vb düzenli geliri olmayanlar
için 1.500,00 YTL/ay, olanlar için 400,00 YTL/ay’dır. Bursiyerlere ayrıca yılda iki kez (Mart ve
Temmuz burslarıyla birlikte) 400,00 YTL ek destek verilir. Bursiyer, gelirinin sona ermesi durumunda
tam burslu statüye, başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir.
YÜKÜMLÜLÜKLER VE BURSUN DEVAMI
Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı
bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek (ek süre hakkının
kullanılmasında sakınca yoktur) ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet
tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshası ile tez jürisi tutanağını, bitirme
tezinin önsöz/teşekkür sayfasını ve özetini BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi halde kendisine
yapılan ödemeler, bursları başlatılmadan önce noter huzurunda tanzim ettireceği “Düzenleme Şeklinde
Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” çerçevesinde faiziyle birlikte geri alınır.
Bursiyerin, mezun oluncaya kadar, enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş yeni tarihli
öğrenci belgesini Ekim ve Mart aylarının ilk 3 haftası içinde BİDEB’e ulaştırması zorunludur.
Yurt İçi Doktora Burs Programı’ndan desteklenmekte olan bir bursiyer, aynı zamanda TÜBİTAK’ın
yürüttüğü veya desteklediği başka bir programdan ya da projeden burs alamaz.
Bursiyerler desteklenen alanlar içinde kalmak ve bir defaya mahsus olmak şartıyla alanlarını veya
üniversitelerini ya da aynı anda alanlarını ve üniversitelerini değiştirebilirler. Bu durumdaki
bursiyerlerin bursiyerlik sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri değişmez.
Doktora programını bırakıp da yüksek lisans programına geçenlerin bursiyerlikleri iptal edilir ve
yapılan ödemeler faiziyle birlikte kendilerinden geri alınır.
BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular 1-15 Ekim 2007 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
BAŞVURU YÖNTEMİ ve BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ
Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri
sayfada istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun çıktısını alarak
imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında
yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
İnternet üzerinden yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sonucunda seçilen bursiyer adaylarının
listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih, Başvuru Döneminin bitiminden itibaren 3
hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Seçilemeyenlere bildirim
yapılmayacaktır.
Aşağıda aksi belirtilmedikçe, belgelerin onaysız fotokopileri ve internet çıktıları kabul edilmeyecektir.
Belirlenen tarihe kadar belgelerinin tümünü ulaştırmayanların ve koşullardan herhangi birini

sağlamadıkları veya gerçek dışı beyanda bulundukları tespit edilenlerin başvuruları geçersiz
olacaktır.
BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER
Aşağıda sayılan belgelerin aynı sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.
1. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda çıktısını alıp imzaladığı başvuru
formu,
2. Adayın doktora programındaki durumunu (lisan/bilimsel hazırlık, ders alma, tez yazımı vb)
gösteren ve doktoraya kabul tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci işleri biriminden
alınmış yeni tarihli öğrenci belgesi,
3. Aday;
a. Halen bilimsel hazırlıkta ya da doktora öğreniminin herhangi bir aşamasında ise, 2007-2008
güz yarıyılında almakta olduğu ve varsa daha önce aldığı dersleri gösteren yeni tarihli
transkript,
b. Lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte ise ya da lisan öğrenimi için süre almış ise,
öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli durumunu belirten belge,
c. Doktoraya kabul edildikten sonra lisan hazırlık okuyup da bitirmiş ise, öğrenci işleri
biriminden alınmış başlama ve bitirme tarihlerini gösteren belge,
4. Adayın lisans ve (yapmışsa) yüksek lisans öğrenimleri sırasında almış olduğu tüm dersleri, bu
derslerin notlarını, ağırlıklı genel not ortalamalarını ve mezuniyet tarihlerini gösteren
transkriptlerin asılları ya da öğrenci işleri birimince veya noterce onaylanmış kopyaları,
5. Adayın 2005 yılında ya da sonrasında girdiği LES sonuç belgesinin aslı veya öğrenci işleri
birimince onaylanmış kopyası,
6. Adayın nüfus cüzdanının fotokopisi,
7. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi (Türkçe, imzalı, en çok iki sayfa),
8. Adayın kariyer planını ve amaçlarını belirten çalışma programı (Türkçe, imzalı, en çok bir
sayfa).
BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ
İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların, internet üzerinden
yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılarak burs verilenler belirlenecektir.
Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih, yukarıdaki
belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 4 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde
ilan edilecektir. Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs
tahsisi geçersiz olacaktır. Burs verilenler, örnekleri BİDEB’ten sağlanacak olan aşağıdaki belgeleri
BİDEB’e ulaştıracaklardır:
1. Bursiyer Bilgi Formu,
2. Noter onaylı Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet
Senedi.

BURSLARIN BAŞLAMA TARİHİ
Burslar, bursiyer seçilenlerden geribildirimler alınıp formalitelerin bitirilmesinden sonra, Ekim
2007’den geçerli olarak başlatılacaktır.
Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama
Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.
(*) Bu alanların açılımı için bakınız

