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TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, 
yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.

Ulusal ve uluslararası alanda akademik, sanayi, 
kamu, bilimsel etkinlik ile bilim ve toplum alanlarında 
çeşitli destekler ile bilim ve teknoloji alanlarında 
yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir 
kurum olma vizyonunu benimser.
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AMAÇ
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan 
lisans öğrencilerini projeler yoluyla 
araştırma yapmaya teşvik etmektir.
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“ PROJE NEDİR?
Değişik alanlarda önceden plan ve programa 
alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve 
kuruluşların yönetim organları tarafından 
onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak 
özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi 
kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.
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Destek 
Kapsamı, 
Miktarı 
ve Süresi
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Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma 

projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, 

seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.
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Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile 

desteklenir.  Destek alanlar destek kararının 

TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden 

en çok bir yıl içinde (lisans öğrenimlerini bitirmeden) 

projesini tamamlamak zorundadır.
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2020 yılından itibaren maksimum destek 
tutarı 4.000 TL'dir.



Başvuru 
Koşullar, 
İstenilen 
Belgeler ve 
Başvuru 
Yöntemi
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Başvuru Koşulları

9

1

Başvuru sahibinin 
lisans öğrenimi 
görüyor olması

2

Projenin akademik 
danışman rehberliğinde 
yapılıyor olması

3

Aynı dönemde birden 
fazla başvuruda ve/veya 
önceki dönemlerde 
desteği devam eden bir 
2209-A ya da 2209-B 
projesinde yer alınmamış 
olunması

4

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



İstenilen Belgeler 

11

1

TÜBİTAK tarafından 
belirlenen formatta 
araştırma önerisi

2

TÜBİTAK tarafından 
belirlenen formatta 
hazırlanmış bölüm onay 
yazısı

3

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

4

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



İstenilen Belgeler 
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1

TÜBİTAK tarafından 
belirlenen formatta 
araştırma önerisi

2

TÜBİTAK tarafından 
belirlenen formatta 
hazırlanmış bölüm onay 
yazısı

3

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

4

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

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-formlari

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-formlari
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DESTEK KAZANILMASI DURUMUNDA

TAAHHÜTNAME
TÜBİTAK internet sitesinde mevcut !
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2209-A 2021/1 Dönemi başvuruları Covid-19 salgını dolayısı ile beyan usulü olarak alınmıştır.

Başvuru sırasında yüklenmesi zorunlu tutulan tek belge proje önerisi belgesiydi.

Onaylı transkript (ıslak imzalı veya e-imzalı), bölüm onay yazısı (ıslak imzalı veya e-imzalı) ve taahhütname 

(ıslak imzalı) belgelerinin yüklenmesi zorunlu değildi ancak isteğe bağlı olarak yüklenmesi de mümkündü.

Bu belgeler proje yürütücülerinden daha sonra talep edilecek ve sisteme yüklenmesi istenmişti.



Başvuru Yöntemi
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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.

Başvuru dönemi içerisinde geri çekme işlemi sistem 
üzerinden onay kaldırılarak yapılabilir.

Başvuru dönemi bittikten sonra değerlendirme
aşamasında 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



Değerlendirme 
ve Desteğin 
Başlatılması
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Başvurular iki aşamada 
değerlendirilmektedir.
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Ön
İnceleme Bilimsel 

Değerlendirme



Ön İnceleme

18

Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. 

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenen 
formatta olmayan başvurular, son başvuru tarihine kadar sisteme girilen bilgileri 
onaylamayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye 
tabi tutulmadan ön incelemede elenir.



Bilimsel Değerlendirme 
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Ön incelemeden geçen başvurular, alanında uzman danışma 

kurulu üyeleri ya da panelist/danışmanlar tarafından, aşağıdaki 

kriterler esas alınarak yapılmaktadır:

 Araştırma önerisinin özgün değeri,

 Amaç ve hedefleri,

 Yöntem,

 İş paketleri, başarı ölçütleri ve risk yönetimi,

 Yaygın etki
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Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden 

yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen 

içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir, 

yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır. 
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Değerlendirme sonuçları Grup Faaliyetleri Yürütme Kurulu (GYK) tarafından 

görüşülerek Başkanlığa sunulur. 

Desteklenecek başvurular ve destek miktarları 

Başkanlık onayı ile kesinleşir.
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Desteğin başlatılabilmesi için, destek kararı verilen 
projelerin yürütücüleri, taahhütnamenin ıslak imzalı ve 
paraflı halini kendilerine e-posta ile bildirilecek süre 
içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine 
yüklemeli ayrıca BİDEB’e posta ile göndermelidir.

Destek kararı sonrası, 
taahhütnamesini BİDEB’e
gönderen proje yürütücüsü adına 
açılmış banka hesabına destek 
miktarı yatırılır.

Desteğin Başlatılabilmesi için 
Gerekli Belgeler ve İşlemler



Desteğe İlişkin 
Hükümler5
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 Destek başlatıldıktan sonra danışman değişikliği yapılmak istenmesi durumunda, aktif görevdeki 
danışmandan ve yeni danışman olacak kişiden alınacak gerekçeli dilekçe ile BİDEB’e başvuru yapılır. 
Dilekçeler GYK tarafından incelenerek karara bağlanır.

 Yürütücü-Ortak-Danışman araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve 
bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. 

 Destek başlatıldıktan sonra proje ortaklarında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, ekipten 
ayrılmak isteyen öğrenciden, ekibe yeni katılacak öğrenciden ve akademik danışmandan alınacak 
gerekçeli dilekçe ile BİDEB’e başvuru yapılır. Dilekçeler GYK tarafından incelenerek karara bağlanır. 
Başvuru tamamlandıktan sonra projede yürütücü değişikliği yapılamaz. Destek başladıktan sonra 
proje ortağı sayısı değiştirilemez.

 Proje ekibinde yapılacak değişiklik talebi proje bitiş tarihine 3 ay ve daha az süre kala kabul edilmez.

 Makale, bildiri vb. proje çıktıları olması halinde TÜBİTAK 2209-A programından destek alındığının 
belirtilmesi gereklidir.

 Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en 
çok 13 ay içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden proje yürütücüleri sonuç raporu 
sisteme yüklemelidir.



Sonuçlandırma6
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Destek bitiş tarihi, destek karar tarihini takip eden 12. ayın sonudur.

Proje kapsamında yapılan harcamalar fatura ile 
belgelendirilmelidir ve demirbaş malzeme alınması 
durumunda üniversite demirbaşına kaydı yapılmalıdır. 
Faturalar yürütücü öğrenci ya da proje ortakları adına kesilmelidir. 
Üzerinde isim bulunmayan fiş dökümleri (akaryakıt fişleri hariç) 
geçersiz harcama sayılır ve iadesi talep edilir. Belgelendirilmeyen 
destek tutarı program web sitesinde belirtilen TÜBİTAK hesaplarına 
yatırılmalıdır.

Destek sahipleri, destek karar tarihini takip eden en geç 
12 ay içerisinde, harcama belgeleri, varsa demirbaş kayıt 
fişi ve iade dekontu eklenen sonuç raporlarını e-BİDEB 
sistemine yüklemelidir.
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Sonuç raporunun destek bitiş tarihine kadar e-BİDEB sistemine 
yüklenmemesi durumunda gerekçeli dilekçe ile ek süre istenebilir. 

Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek 
süre verilebilir. İzleyici hakem tarafından uygun bulunmayan sonuç raporlarının iki ay 
içinde düzeltilmesi talep edilir.

Sonuç raporlarını belirlenen süre içerisinde BİDEB’e sunmayan 
veya revize raporu kabul edilmeyen destek sahibinin desteği, 
kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.



Özet Gösterim7



29

http://e-bideb.tubitak.gov.tr

http://e-bideb.tubitak.gov.tr/
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https://fef.sdu.edu.tr/fizik

https://fef.sdu.edu.tr/fizik/tr/akademik-kadro

https://fef.sdu.edu.tr/fizik
https://fef.sdu.edu.tr/fizik/tr/akademik-kadro
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KAYNAKÇA

https://link.sdu.edu.tr/ArmgbboJ

https://link.sdu.edu.tr/UCHkcOIw

https://link.sdu.edu.tr/qPHvGPGm

https://link.sdu.edu.tr/tYtTMmeN

https://link.sdu.edu.tr/LAjbKtPB

https://link.sdu.edu.tr/hjEcRpjJ

https://link.sdu.edu.tr/epcHFGDS

https://link.sdu.edu.tr/yVBDGGMY

https://link.sdu.edu.tr/_goxkDvd

https://link.sdu.edu.tr/wFktaPvk

https://link.sdu.edu.tr/UCHkcOIw
https://link.sdu.edu.tr/UCHkcOIw
https://link.sdu.edu.tr/qPHvGPGm
https://link.sdu.edu.tr/tYtTMmeN
https://link.sdu.edu.tr/LAjbKtPB
https://link.sdu.edu.tr/hjEcRpjJ
https://link.sdu.edu.tr/epcHFGDS
https://link.sdu.edu.tr/yVBDGGMY
https://link.sdu.edu.tr/_goxkDvd
https://link.sdu.edu.tr/wFktaPvk

