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T.C.
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZ ÇALIŞMASINA KATILIM TALEP FORMU
1416 Sayılı Kanuna göre ___________(MEB, BOTAŞ, TCDD ya da TPAO) adına resmi burslu
statüde öğrenim görmek üzere İngiltere’de bulunmaktayım. Tez konum Türkiye ile ilgilidir ve
gerekli dokümanları mutlaka Türkiye’den şahsen temin etmem gerekmektedir. Buna ilişkin
aşağıdaki beyanlarımın doğru olduğunu, gerçeğe aykırı beyandan dolayı oluşabilecek durumlarda
tüm sorumluluğu kabul ettiğimi saygılarımla arz ederim. ...../....... /201.....
Ad-Soyad
İmza
E-posta adresiniz:
Lütfen aşağıdaki tabloda istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.

Tezinizin Konusu:
Türkiye’de bulunacağınız şehirler ve 1-.............................. (..../...../ .........- ..../...../..........)
2-.............................. (..../...../..........-..../....../..........)
bu şehirlerde bulunacağınız
3-.............................. (..../...../..........-..../....../..........)
tarihler:
Türkiye’de yapacağınız çalışmanın
içeriği:

Şimdiye kadar Türkiye’de yaptığınız
tez çalışması sayısı:

Master: ..........................................................................
Doktora: .........................................................................

AÇIKLAMALAR:
1. Katılmayı talep ettiğiniz programın akademik çalışmalarınız için gerekli olduğuna ilişkin danışman
yazısı bu dilekçeye eklenmelidir. Danışman yazısı, üniversite antetli kağıda yazılmalı ve ıslak imzalı
olmalıdır. Danışman yazısı öğrenci tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve orijinali ile birlikte bu formun
ekinde gönderilmelidir. Belirtilen şartlara uygun olmayan dilekçeler işleme alınamayacaktır.
2. Tez çalışması konunuzun teziniz ile alakasını gösteren belgeler (açıklayıcı bir dilekçe, önceki
çalışmalarınızdan örnekler vs. olabilir)
3. Türkiye'de yapacağınız görüşmelerin ve randevuların bir listesi (karşı taraftan aldığınız e-postalar
varsa yardımcı olabilir)
4. 1416 sayılı kanun uyarınca öğrenim görmekte olan burslu öğrenciler her öğrenim seviyesi için
(yüksek lisans, doktora) en fazla iki defa Türkiye’de tez çalışmasında bulunabilirler.
5. İlgili Tebliğ gereği başvurular konferans veya seminer tarihinden en az iki ay önce Eğitim
Müşavirliği’nde olacak şekilde gönderilmelidir. Bu tarih geçtikten sonra yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır.
6. Türkiye’de yaptığınız tez çalışması sonrasında talep edebileceğiniz ilgili Tebliğ’de belirtilen
masraflar Müşavirliğimiz web sitesinden indirebileceğiniz Geri Ödeme Talep Formu’nu (B-1)
kullanmanız ve aynı formun ekindeki açıklamalara uygun şekilde göndermeniz halinde
ödenebilecektir.
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