
SEMİNER / KONFERANS / TOPLANTI KATILIM İZNİ TALEBİ 
 

T.C. 

HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU 

Eğitim Ataşeliği 
 

1416 sayılı Kanun kapsamında      adına resmi burslu statüde bölgenizde                                                 

öğrenim görmekteyim. Tezimle ilgili alan çalışması yapmak üzere detaylarını aşağıda 

bildirdiğim
1
  seminere/konferansa/toplantıya katılmak için izin istiyorum.  

Tez konumun ne olduğuna ve söz konusu alan çalışmasının tezimle ilgili olduğuna dair 

beyan içeren danışman yazısı ve diğer belgeler
2
 ektedir . Talebimin 02 Mayıs 2015 tarihli ve 

29343 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik 

Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler 

Hakkında Tebliğ” in 12 nci maddesinin 14 üncü fıkrasına uygun olduğunu, buna ilişkin 

beyanlarımın doğru olduğunu, gerçeğe aykırı beyandan dolayı oluşabilecek durumlarda tüm 

sorumluluğu kabul ettiğimi saygılarımla arz ederim.  

                                                                                                 

Ad Soyad Telefon Adres &E-posta İmza 

  
Adres 

  
E-posta 

 

Halen öğrenim gördüğüm; Katılma izni talep edilen çalışmanın; 

Eyalet ve şehir:                               Türü:  

Okul:   
Yapılacak 

çalışma: 
 

Bölüm:  Yeri:  

Alan:  Zamanı:  

Öğrenim düzeyi:  Düzenleyicisi:   

Tez konusu:  

 

 

 
Konusu:  

Tez 

danışmanının 
ünvanı, adı ve 

soyadı:  

 

Daha önceki 

katılım sayısı:   

 
EKLER: 

1. Katılımın talep edildiği programın, tezle ilgili ve gerekli olduğunu belirten danışman yazısı aslı 

2. Diğer (Kabul mektubu, bildiri özeti vb) …yazınız. 

                                                           
1
 *Bu form ve ekleri DSİ VE TPAO öğrencileri için iki örnek, diğer öğrenciler için tek örnek olarak elektronik 

ortamda, eksiksiz bir şekilde doldurulup, posta yoluyla Ataşeliğimize gönderilmelidir. 

   *Adınızın ve soyadınızın Türkçe karakterlerle, tarihlerin gün /ay/ yıl formatında yazılması gerekmektedir. 

   * Form ve ekleri için lütfen zımba kullanmayınız. 
2
 Bu kapsamda yapılacak çalışmaya izin verilebilmesi ilgili tebliğde tez konusundaki alan çalışması şartına 

bağlandığından, katılmayı talep ettiğiniz programın akademik çalışmalarınız için gerekli olduğuna ilişkin danışman 

yazısı, bu dilekçeye mutlaka eklenmelidir. (Danışman yazısı, tez konusunun ne olduğu bilgisi ile yapılacak 

çalışmanın tezle ilgili olduğu beyanını içermelidir.) Ayrıca öğrencilere masraflarının ödenebilmesi için, Türk 

Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince „Öğrencilerin 

yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan 

çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz.‟ 
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