B-6

T.C.
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
KONFERANS VE SEMİNER KATILIM TALEP FORMU
1416 Sayılı Kanuna göre __________ (MEB, BOTAŞ, TCDD ya da TPAO) adına resmi burslu
statüde öğrenim görmek üzere İngiltere'de bulunmaktayım. Akademik çalışmalarım için gerekli
olan aşağıda bildirdiğim konferans/seminer çalışmasına sunum yapmak üzere katılmak istiyorum.
Buna ilişkin aşağıdaki beyanlarımın doğru olduğunu, gerçeğe aykırı beyandan dolayı oluşabilecek
durumlarda tüm sorumluluğu kabul ettiğimi saygılarımla arz ederim ...... /...... /201 .....
Lütfen aşağıdaki istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.
E-posta adresiniz:
Telefon
:
Onayınızın gönderileceği
Adres
:

Adı – Soyadı

İmza

Katılmak istediğiniz programın adı:
Programın yapılacağı ülke:
Programı düzenleyen kurum:
Programın tarih aralığı ve süresi:
Şimdiye kadar katıldığınız
program sayısı ve ülke isimleri:

12-

34-

AÇIKLAMALAR:
1.

danışman
yazısı bu dilekçeye eklenmelidir. Danışman yazısı, üniversite antetli kağıda yazılmalı ve ıslak imzalı
Katılmayı talep ettiğiniz programın akademik çalışmalarınız için gerekli olduğuna ilişkin

olmalıdır. Danışman yazısı öğrenci tarafından Türkçe'ye çevrilmeli ve orijinali ile birlikte bu formun
ekinde gönderilmelidir.

sözlü sunum yapma şartı
aranmaktadır. Bu nedenle konferansta sunum yapacağınıza dair kabul mektubu, sunum günü
ve saatinizi gösteren konferans programı ve sunumunuzu bu formun ekinde
iletmeniz gerekmektedir. Belirtilen şartlara uygun olmayan dilekçeler işleme alınamayacaktır.
3. 1416 sayılı kanun uyarınca öğrenim görmekte olan burslu öğrencilerin yurtdışında tez, konferans ve
seminer çalışmalarına her öğrenim seviyesinde en fazla 2 (iki) kez katılma hakları
2.

Bakanlık tarafından belirlenen uygulama gereği konferans katılımlarında

bulunmaktadır.
4.

İlgili Tebliğ gereği başvurular konferans veya seminer tarihinden

en az bir ay önce Eğitim

Müşavirliği'nde olacak şekilde gönderilmelidir. Bu tarih geçtikten sonra yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır.
5.

Katıldığınız program sonrasında talep edebileceğiz katılım ücreti, gidiş geliş yol ücreti ve Ingiltere
aylık

burs miktarının

indirebileceğiniz

Geri

%5'i kadar
Ödeme

konaklama

Talep

ücreti

Formu'nu

(B-l)

talebiniz,

Müşavirliğimiz

kullanmanız

ve

aynı

web
formun

sitesinden
ekindeki

açıklamalara uygun şekilde göndermeniz halinde ödenebilecektir.
6.

Onayın sorunsuz biçimde size gönderilebilmesi için yukarıdaki istenilen bilgileri belirtmeniz gerekmektedir.

Address: First Floor, 5-15 Cromer Street,
London, WC1H 8LS, UK

Tel: +44 207 278 5358
Fax: +44 207 278 4194

website: www.meblem.org.uk
e-posta: burslu@meblem.org.uk

