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PROGRAM 

ADI 

2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 

2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği 

2022 Yılı 2. Dönem Çağrı Duyurusu 

Çağrının 

Amacı 

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler 

yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje 

hazırlama kültürü kazandırmaktır. 

Destek 

Miktarı ve 

Süresi 

 Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. 

 2022 yılından itibaren maksimum destek tutarı 7500 TL'dir. 

 Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir. Bir danışman ilgili başvuru 

döneminde en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.  

 Online başvuruda girişi yapılacak IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır.  

 Öğrenci ve danışmanlara harcırah ya da yevmiye ödemesi yapılmamaktadır. 

 Konaklama harcamaları destek kapsamına dahil edilemez. 

Destek 

Kapsamı 

 Önlisans/Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya 

sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik 

araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye 

giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır. 2020/2 dönemi itibarıyla konferans 

katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez. 

 Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan 

akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. Bir dönemde en fazla iki proje için 

danışmanlık ücreti ödenir. 

 Projede akademik danışman ve sanayi danışmanının aynı kişi olması halinde, yalnızca bir 

danışmanlık görevi için ücret ödenir. 

 Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilir. Danışmanın 5’ten fazla 

projede yer alması durumunda başvuru sırasına göre 5.’den sonraki projeler ön incelemede elenir. 

 Projede akademik danışman ve sanayi danışmanı aynı kişi olamaz. 

Başvuru 

Koşulları 

 Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi* görüyor olması, 

 Projenin akademik** ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması, 

 Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A 

ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması, 

 Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir. 

 

*Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar. 

**Araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri de Dr. ünvanına sahip olmak koşulu ile akademik 

danışman olabilir.  

Programa, öğrenciler bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru 

yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir 

projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir. 

Başvuru 

Tarihleri 

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi 

2022/2 Dönemi 10.10.2022 10.11.2022 

Başvurular 

Başvurular https://tybs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru 

sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Son başvuru günü mesai bitiminde (17.30) sistem başvuruya kapatılır. Çevrimiçi 

https://tybs.tubitak.gov.tr/


başvuru haricinde, BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen 

belgeler değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir. 

Başvuru 

için Gerekli 

Belgeler 

 TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje önerisi, 

 Projenin gerçekleştirileceği özel sektör kuruluşundan* alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen 

formatta hazırlanmış sanayi onay yazısı, 

 Projenin yürütüleceği bölümden alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış 

bölüm onay yazısı, 

 Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi**, 

 Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript (e-imzalı olabilir), 

 

*Özel Sektör Kuruluşu; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki 

kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış ArGe birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye 

şirketlerini, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde 

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet 

gösteren sanayi kuruluşlarını ifade eder. 

**Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa öğrenim gördüğü kurumun Etik Kurulundan, ilgili kurumun Etik 

Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin, çalışmanın yapılabilmesi için 

yasal izin gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunludur. 

Ayrıntılı 

Bilgi 
 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2209-b_2022_2_07.10.2022.pdf 
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