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Ulusal ve Uluslararası Araştır a Proje Koordi atörlüğü
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2209/A - Araştır a Projeleri Destek Progra ı
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(2015/2. Dönem)
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TÜBİTAK - BİDEB Destek Progra ları
32 Burs ve Destek
Progra ı

EAGÜ İçi Lisa süstü Burs
Progra ı
Yurt İçi ve Dışı Araştır a Burs
Progra ları Doktora
Öğre ileri içi

Ortaöğreti Öğre ileri Arası
Araştır a Projeleri Yarış ası

So Sı ıf Lisa s Öğre ileri içi Lisa süstü Burs P.
Ya a ı U ruklular Doktora
Burs Progra ı

Lisa s ve Lisa s Ö esi, Öğret e ve Öğre ilere Yö elik Bili sel
Etki leri Destekle e Progra ı
Ulusal ve Uluslararası Bili
Oli pi atları

Ulusal İlköğreti Mate atik
Oli pi atı

Yurt Dışı Yüksek Lisa s ve
Doktora Burs Progra ları

Ü iversite Öğre ileri Araştır a
Projeleri Destekle e Progra ı

Yurt İçi Lisa s Burs Progra ı

Yurt İçi Yüksek Lisa s, Doktora
ve Bütü leşik Doktora Burs
Progra ları

Uluslararası Araştır a ı
Dolaşı ı Destek Progra ı

TÜBİTAK -DFG (Almanya) ve HAS
Ma arista Bili sel Değişi Burs
Progra ları
Ya a ı U ruklular içi Araştır a
ve Ko uk Bili İ sa ı Destek
Progra ları

Doktora So rası Geri Dö üş
Burs Progra ı
Yurt İçi ve Dışı Doktora So rası
Araştır a Burs Progra ları

Yurt İçi/Dışı Bili sel Etki lik Destek Progra ları
Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme P.
TÜBİTAK - Lindau Bili sel Etki liklere Katıl a Desteği Progra ı
Bili sel İş irliği e Yö elik Etki likleri Destekle e Progra ı
Proje Eğiti i Etki likleri i Destekle e Progra ı

TÜBİTAK
BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB

LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR

2209/A - Ü iversite Lisa s Öğre ileri
Araştır a Projeleri Destek Progra ı
Ki ler Başvura ilir?
• Lisa s eğiti i e ka ıtlı
öğre i ol ak
(lisa s öğre i i i iti i e ir
dö e

kala lar aşvuru
yapamaz)

BAŞVURU
I. Dönem

DÖNEMLERİ
2 Mart 2015
3 Nisan 2015

II. Dönem
• A ı a da irde fazla
5 Ekim 2015 –
aşvuru ap a ış ol ak
30 Ekim 2015
• A ı proje ko usu da daha
ö e destek al a ış ol ak
DESTEK SÜRESİ
12 AY
• Projeyi bir akademik
da ış a ı reh erliği de
DESTEK MİKTARI
2500 TL
apı or ol ak

Başvuruda İste ile Belgeler
• Başvuru for u-KAPAK SAYFASI (O li e aşvuru apıldıkta
so ra çıktısı alı a aktır.
• TÜBİTAK’ı

elirlediği for atta hazırla

ış Proje ö erisi (Proje

ö erisi for atı ebideb.tubitak.gov.tr de er al aktadır ,
• Etik kurul elgesi gerektire hallerde ilgili Etik Kurul’da
alı a ak izi

elgesi,

• Proje ürütü üsü ü o a lı ot elgesi transkript),

• Akade ik da ış a da alı a ak refera s azısı
• Projenin ürütüle eği iri

soru lusu u , proje i o iri de

apıl ası ı o a ladığı ı açıkla a

azı

Proje Ö erisi Aşağıdaki Başlıkları İçer elidir
. Kapak Sayfası

Proje aşlığı, ilgili ola te atik ala , eğiti kuru u/ları , öğre i/grup e supları ı
isi leri, proje çıktıları ı kulla a a talip ola kuruluşu adı, da ış a ları isi leri.

2. Özet
Proje fikrini, bu fikrin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve etodları, prototip
üreti i v . doğrula a ö te leri i ve elde edile /edil esi ekle e so uçları
a lat alıdır.

3. Problem Ta ı ı, Çalış a ı A a ı, Araştır a Sorusu ve/veya Hipotez
4. Projede Kulla ıla Yö te ve Metodlar

Proje fikri de kurgula a çözü , izle e ol, kulla ıla araç, tek ik ve metodlar
açıkla alıdır. Bu ölü ü , proje çıktıları ı doğrula ası ve a geçerli kılı ası içi
yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir.

. Proje İş-)a a Pla ı

Gantt Şe ası ve a MS Offi e E el v . ile ir proje süresi e u gula ış ola pla ile
proje i içerdiği iş paketleri ve faali etleri i, za a ve soru luluklarla ilgili pla la aları
içermelidir.

6. Sonuç
Bu ölü de projede elde edile /edil esi ekle ile so uçlar değerle diril eli ve
oru la alıdır. Eğer proje çıktıları ir e düstri kuruluşu da u gula ış ise ugü e
kadar elde edile so uçlar u ölü de su ul alıdır.

7. Kaynaklar
Bu ölü de ararla ıla ka aklar veril elidir.

Destek Miktarı ve Öde e Koşulları

•

Başvuru formunda verilecek hesap u arası mutlaka proje yürütücüsü öğre iye ait
ol alıdır.

•

Başvuru formunun çıktısı ve ıslak i zalı olan belgeler TÜBİTAK BİDEB’e i zalı ve paraflı
olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi
yeterlidir. İste ile belgeler posta veya kargo ile 5 iş günü içinde BİDEB’e teslim edil iş
ol ası gerekmektedir.

•
•

Proje destek iktarı avans olarak sadece "Proje Yürütücüsü" öğre iye verilebilir.
Desteği ödenebilmesi için Taahhütnamenin doldurulup internet üzerinden http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmesi ve a ı zamanda TÜBİTAK BİDEB
adresine gönderilmesi gerekmektedir.

•

Proje destek iktarı proje yürütücüsü adı a alı ış fatura karşılığı (kasa fişi ve makbuz
kabul edilmez) sarf malzemesi, kırtasiye malzemesi, ulaşı şehirlerarası otobüs bileti,
benzin fişi veya araç kiralama faturası gibi proje giderleri için kulla ıla ilir.
Alet edevat, parça alı ı dışı daki de ir aş alı ı kesinlikle kabul edilmez.

•

TÜBİTAK Bili

İ sa ı Destekle e Daire Başka lığı
Akay Caddesi No:6
Baka lıklar / ANKARA
Tel: 444 66 90
E-mail: bideb2209a@tubitak.gov.tr

9/A Progra ı
O li e Başvuru Adı ları
( http://e-bideb.tubitak.gov.tr )

2241/A - Sa ayi Odaklı Lisa s Bitir e Tezi
Destekle e Progra ı
• Doğa Bili leri, Mühe dislik ve Tek oloji, Sos al ve Beşeri
Bili ler ile Tı i Bili ler ve Tarı sal Bili ler ala ları la ilgili
ölü leri de iri de öğre i göre ;
• so sı ıf lisa s öğre ileri,
• ir sa a i/sektör kuruluşu u ir soru u u çöz e i
hedefleyen,
• ir araştır a ko usu a sahip bitirme tezi içi hazırladıkları
araştır a projesi i destekle esi içi aşvura ilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI
BAŞVURU KOŞULLARI
 T.C. vata daşı ol ak.
 Üniversitede lisa s eğiti i e ka ıtlı öğre i ol ak
 Akade ik ve sa ayi/sektör da ış a ı reh erliği de proje yapıyor
olmak
 A ı a da irde fazla aşvuru ap a ış ol ak
 Daha ö eki proje aşvurusu destekle e iş olmak
 Projeler e çok proje ürütü üsü öğre i i
ezu ola ağı tarihe kadar
desteklenir.

BAŞVURU TARİHLERİ
Her ay so iş gü ü esai saati iti i e kadar aşvuru
yapıla il ektedir.

Destek Kapsa ı
Sarf

alze esi, kırtasi e giderleri, se ahat, hiz et alı ı v. . giderler içi kıs i

hi e desteği sağla ır.
Bitirme tezi projesi i destekle

esi e karar verile öğre ileri , kendilerine

verilen süre içinde proje çalış ası ı itir eleri ve destek süresinin bitiminden
önce kesin raporun ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.
Projeler ire sel ve/ve a grup hali de hazırla a ilir. Projede görev ala diğer
öğre iler proje ortakları olarak değerle dirilir. Proje sorumlusu proje
yürütücüsüdür.

Destek Miktarı:
Tez Desteği: proje aşı a e çok

TL

Da ış a lık Desteği: Akade ik ve Sa ayi da ış a ı içi

TL

Önemli Hususlar
•

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine apıldıkta
sonra, aşvuru sırası da istenilen belgelerden çevrimiçi aşvuru formunun çıktısı
ve ıslak i zalı olan belgeler,

•

Başvuru formunun çıktısı ve ıslak i zalı olan belgeler TÜBİTAK BİDEB’e i zalı ve
paraflı olarak gönderilecektir.
Başvuru sırası da istenilen belgeleri lütfen tek bir poşet dosya içerisine koyunuz.
Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir.
İste ile belgeler posta veya kargo ile 5 iş günü içinde BİDEB’e teslim edil iş
ol ası gerekmektedir.
Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya ya lış bilgi/belge ile
yapıla aşvurular işle e ko ul aya aktır.
Başvuru önerilerinizde TUBİTAK logosu kulla ayı ız.

•
•
•
•
•

TÜBİTAK Bili

İ sa ı Destekle e Daire Başka lığı
Akay Caddesi No:6
Baka lıklar / ANKARA
Tel: 444 66 90
E-mail: bideb2209a@tubitak.gov.tr

•
•
•
•
•

BAŞVURU FORMLARI
TÜBİTAK’ı elirlediği formatta hazırla ış proje önerisi (proje
önerisi for atı web sa fası da yer al aktadır
Projenin gerçekleştirile eği sanayi/sektör kuruluşu da
alı a yazı,
Projenin ürütüle eği birim sorumlusunun, projenin o birimde
apıla ile eği i açıkla a azısı,
Etik kurul/yasal izin belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik
Kurul’da veya ilgili kurumdan alı a ak izin belgesi,
Proje yürütücüsünün o a lı not belgesi (transkript)

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJELER

1 Tarih Bilinci ve Hareketlilik Projeleri:
2 Gönüllülük Projeleri:
3 Sosyal Uyum Projeleri:
Katılı Projeleri:
Sağlıklı Yaşa ve Spor Projeleri:
Girişi ilik Projeleri:
7 Kültür Sanat Projeleri:
8 Eğiti Projeleri:
9 Yenilikçi Projeler:
Bili sel Araştır a Projeleri:
11 Muhtelif Projeler:

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
PROGRAM BÜTÇESİ
Alt sı ırı 10.000 TL, üst sı ırı ise 250.000 TL olarak elirle iştir.
Bili sel araştır a projeleri içi sağla a ile ek e üksek destek
tutarı .
TL’dir.

1. Çağrı

Dö e i 25 Şu at - 14 Nisan 2015

. Çağrı Dönemi

Ekim 2015

Ge çlik Araştır aları Fo u
İsta ul Bilgi Ü iversitesi Ge çlik
Çalış aları Biri i ve Toplu
Gö üllüleri Vakfı' ı i zaladığı
iş irliği protokolü kapsa ı da
açıl ıştır…

Amaç:
• Türkiye'de ge çlik ala ı da akade ik ilgi ve yayı
üreti i i teşvik et ek,
• Farklı ge çlik grupları ı de eyi leri e, ihtiyaçları a,
soru ları a, hakları a ilişki akade ik çalış aları
desteklemek,
• Ge çlik araştır aları ı destekle esi yoluyla
Türkiye'de demokratik ve hak temelli gençlik
politikaları ı gelişi i e ilgi ve ka ıt te elli katkıda
ulu aktır.

• Araştır a fo u da ü iversitelerdeki akade ik
kadro çalışa ları (araştır a görevlisi, öğreti
görevlisi ya da üyesi) ile bir üniversitede
öğre i leri e yüksek lisans ya da doktora
düzeyi de deva ede araştır acılar yararlanabilir.

Bütçe:
• Yüksek Lisa s Tezi Desteği: e fazla .
TL
• Doktora Tezi Araştır ası Desteği: e fazla 8.
• Doktora So rası Araştır ası Desteği e fazla

TL
.

So Başvuru : Eki
Başvuru Adresi :
http://www.jotformpro.com/TOG/genclikarastirmalarifonu

TL

Bize Ulaşı :
0246 211 11 62-

Rektörlük Bi ası B Blok

projekoord@sdu.edu.tr

@sdu_pk

