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PROGRAM 

ADI 

2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 

2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği 

2020 Yılı 1. Dönem Çağrı Duyurusu 

Çağrının 

Amacı 

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla 

araştırma yapmaya teşvik etmektir. 

Destek 

Miktarı ve 

Süresi 

 Proje başına en çok 5.000 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. 

Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir 

şekilde ödeme yapılamaz. 

 Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. 

Destek 

Kapsamı 

 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.  

 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. 

Başvuru 

Koşulları 

 Başvuru sahibinin lisans öğrenimi* görüyor olması,  

 Projenin akademik** ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması, 

 Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması, 

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

*Artık yıl okuyanlar, açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar. 

**Araştırma görevlileri akademik danışman olabilir. Birleşik doktora öğrenimi gören araştırma görevlileri, 

akademik danışman olabilmek için doktora yeterliliğini almış olmalıdır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi 

gören araştırma görevlileri için yeterliliği almış olma koşulu aranmaz. Her iki durumda da araştırma görevlileri 

danışmanlarından onay yazısı almalıdır. Yüksek lisans öğrenimi gören araştırma görevlileri akademik danışman 

olamaz. 

Başvuru 

Tarihleri 

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sonuç Açıklama 

1.Dönem 14.10.2020 13.11.2020 Ocak 2021 

Başvurular 

Başvurular e-bideb.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 

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

belgeler değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir. 
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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), 

*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 
2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma ProjeleriDesteği Programı Çağrı Duyurusu     
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PROGRAM 

ADI 

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 

2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı 

2020 Yılı 2. Dönem Çağrı Duyurusu 

Çağrının 

Amacı 

Programın amacı, Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi gören başarılı öğrencileri 

destekleyerek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, ülkemizin önceliklerine ve sanayinin 

ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bilgi üretmek ve insan kaynağı yetiştirilmesine katkı 

sağlamaktır.  

Burs Miktarı 

ve Süresi 

 Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bilgi üretmek ve insan kaynağı 

yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi gören 

başarılı öğrenciler aylık 2.100 TL burs ile desteklenmektedir. 

 Lisansüstü öğrenim gören, özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş öğrencilerin yurt 

içinde yaşam giderlerini karşılamak amacıyla TÜBİTAK Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/2211/icerik-burs-

miktari-ve-odeme-kosullari adresinde belirtilmiştir. 

 Burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 12 ay sonunda sona 

erdirilir.  

Burs Kapsamı 

 Bu program kapsamında tezini sanayiye yönelik alanlarda yapan yüksek lisans öğrencilerine burs 

verilir.  

 12 aylık sürenin iş bu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda ise burs, 

azami sürenin sonunda sona erdirilir.  

 Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. 

Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler 

şeklinde de yapılabilir. 

Başvuru 

Koşulları 

 T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak  

 Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak  

 Tez Önerisi enstitü tarafından kabul edilmiş olmak  

 Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar burs 

programına başvuru yapamaz)  

 OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden 

veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak  

 Daha önce bu programdan yüksek lisans bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir 

sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından 

vazgeçenler başvuru yapabilirler)  

 Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan 

tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.  

 Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuramaz.  

 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden 

fazla başvuru yapılamaz.  

 Tez çalışmasını akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapacağını beyan etmek  

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.  
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Başvuru 

Tarihleri 

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sonuç Açıklama 

2.Dönem 12.10.2020 27.11.2020 Mart 2021 

Başvurular 

 Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde  e-bideb.tubitak.gov.tr  adresi 

üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.  

 Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer 

dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.  

 Başvuruya ait belgeler başvuru sayfasında “Ek Belgeler” modülünden sisteme yüklenir. Başvuru 

aşamasında, çevrimiçi başvuru belgesi ve sisteme yüklenen diğer belgelerin BİDEB’e 

ulaştırılmasına gerek yoktur.  

 Burs almaya hak kazanan kişilerin bursiyer adaylıklarının açıklanmasından sonra kurum tarafından 

istenilen belgeleri BİDEB’e ulaştırması gerekmektedir.  

 Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.  

 Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini 

belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin 

BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.  

Başvuru 

Belgeleri 

Başvuru sırasında sisteme yüklenecek belgelerin aşağıdaki şartları sağlaması, okunaklı olması ve 

başvuruda belirtilen bilgiler ile uyuşması gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.  

 Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi: Üniversitenin ilgili biriminden onaylı veya e- devletten alınmış 

kayıt tarihini gösteren ilgili başvuru yapılan ayda alınmış yüksek lisans öğrenci belgesi  

 Yüksek Lisans Transkripti: Üniversitenin ilgili biriminden onaylı tezli yüksek lisans eğitimin 

sırasında alınmış/alınmakta olan dersleri ve notları gösteren ilgili başvuru yapılan ayda alınmış tezli 

yüksek lisans transkripti  

 Enstitü tarafından onaylı tez önerisi kabul tutanağı  

 TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış, Tez Öneri Formu  

 Araştırmacı Bilgi Sisteminden (ARBİS) indirilecek özgeçmiş  

 Tez çalışmasının gerçekleştirileceği özel sektör kuruluşundan alınacak TÜBİTAK tarafından 

belirlenen formatta hazırlanmış Sanayi Onay Yazısı*  

*Sanayi kuruluşu olarak “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip veya 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik 

sermaye şirketleri, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi 

kuruluşları veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektör 

kuruluşları” kabul edilecektir.  

Ayrıntılı 

Bilgi 
2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı çağrı duyurusu 
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