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BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB)

2209/A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Prg.

2209/B-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Prg.



2209/A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Destek Programı

Kimler Başvurabilir?
• T.C. vatandaşı olmak,

• Üniversitede lisans eğitimine 
kayıtlı öğrenci olmak (Lisans 
öğreniminin bitimine bir dönem 
kalanlar başvuru yapamaz),

• Projeyi bir akademik danışmanın 
rehberliğinde yapıyor olmak,

• Aynı anda birden fazla başvuru 
yapmamış olmak,

• Aynı proje konusunda daha önce 
destek almamış olmak.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

I. Dönem 1  Mart 2017
31 Mart 2017

II. Dönem 3 Ekim 2017
31 Ekim 2017

DESTEK SÜRESİ 12 AY

DESTEK MİKTARI 2500 TL



BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
• Başvuru formu (Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı

alınacaktır.)

• TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış Proje önerisi
(proje önerisi formatı aşağıda yer almaktadır),

• Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan
alınacak izin belgesi,

• Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),

• Projenin yürütüleceği bölüm başkanının, projenin o birimde
yapılmasını onaylayan ve bölümde laboratuar vb. olanakların
bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı.



PROJE ÖNERİSİ AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARI İÇERMELİDİR …
1. Kapak Sayfası: Proje başlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan,

eğitim kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje
çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluşun adı, danışmanların
isimleri.

2. Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen
yöntem ve metotları, kullanılan modelleme, simülasyon, test,
prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde
edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır.

3. Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya
Hipotez ?

4. Projede Kullanılan Yöntem ve Metotlar: Proje fikrinin hayata
geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç,
teknik ve metotlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının
doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de
içermesi beklenilir.



PROJE ÖNERİSİ AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARI İÇERMELİDİR… 

5. Proje İş-Zaman Planı: MS Project yazılım çıktısı şeklinde bir

proje süresince uygulanmış olan plan ile projenin içerdiği iş

paketleri ve her bir iş paketinin içerdiği iş paketi faaliyetlerini,

zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir.

6. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen

sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır.

Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda uygulanmış ise

bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır.

7. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.



Destek Kapsamı

• Üniversitelerin Doğa bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi
Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri
Bilimler alanlarında kayıtlı lisans öğrencisi/öğrencilerinin hazırladıkları
araştırma projelerinin desteklenmesi için başvurabilirler.

• Öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak Kuruma karşı
sorumludur.

• Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen
bir proje için tekrar başvuru yapılamaz.

• Araştırma projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin,
projeyle ilgili çalışmalarını, en geç lisans öğrenimlerini bitirmeden ve
en geç bir yıl içinde tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı
bitirmeleri ve destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu
ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.



Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

2017 yılı için öngörülen destek miktarı

• Proje başına en çok 2500 TL’dir.

• Başvuru formunda verilecek 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.



Önemli Hususlar
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr

adresine yapıldıktan sonra, sadece onaylı başvuru formu TÜBİTAK

BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm

belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Onaylı

başvuru formunun son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5

iş günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş

olması gerekmektedir. Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim

edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve

başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı

kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.



Proje- İş Zaman Planı 
Proje Faaliyetleri

İş Paketleri
Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Literatür taraması

Ön çalışmanın gözden 

geçirilerek uygulanması

Bireylerle ön görüşmeler, 

tanışma ve durum 

değerlendirme

BKİ, beslenme alışkanlığı, 

yaşam tarzlarını analiz 

etme

Eğitim programı 

oluşturma ve uygulamaya 

başlanması

Eğitim programı 

sonuçlarını 

değerlendirme

Bilgilendirme faaliyetleri, 

seminer, konferans vb. 

(en az 3 tane)

Proje sonuçlarının 

değerlendirilmesi ve 

sonuç raporu 

hazırlanması



İADE NEDENLERİ



2209-B  Sanayi Odaklı Lisans 
Bitirme Tezi Destekleme Programı



BAŞVURU KOŞULLARI
• Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve

Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarıyla
ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören ve bitirme tezi/projesi
hazırlayan lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

• BAŞVURU KOŞULLARI

• T.C. vatandaşı olmak

• Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak

• Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde proje
yapıyor olmak

• Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak

• Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak.



Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri
Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden
birinde öğrenim gören 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 bitirme tezlerinin gerektirdiği sarf
malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı v.b. giderler için
kısmi hibe desteği sağlanır.
Bitirme tezi projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin,
projeyle ilgili çalışmalarını, kendilerine verilen süre içinde ve lisans
öğrenimlerini bitirmeden tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı
bitirmeleri ve destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu
ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.
Projeler bireysel ve/veya grup halinde hazırlanabilir. Projede görev alan
diğer öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu
proje yürütücüsüdür. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz.
Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz.

DESTEK KAPSAMI



Önemli Hususlar
Başvurular http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan
sonra, sadece onaylı başvuru formu TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve
paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme
çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Onaylı başvuru formunun
son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş günü içinde
kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması
gerekmektedir.

Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya
yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde
çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular
işleme konulmayacaktır.

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


DESTEK MİKTARI VE ÖDEME KOŞULLARI

2017 yılı için öngörülen destek miktarı:

• Proje başına en çok 4000 TL’dir.

• Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir.
Bir danışman en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.

• Başvuru formunda verilecek 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.

• Bitirme tezi projesine danışmanlık yapan akademik ve
sanayi/sektör danışmanı ödemeleri proje sonuç raporun
sisteme yüklenmesinden sonra yapılır.



BAŞVURU FORMLARI
• TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış proje önerisi (proje

önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır)

• Projenin gerçekleştirileceği sanayi/sektör kuruluşundan, projenin
konusunun ilgili sanayi/sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden
bir konu olduğunu onaylayan ve kuruluşta laboratuvar vb.
olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu
açıklayan yazı,

• Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde
yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu
projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,

• Etik kurul/yasal izin belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik
Kurul’dan veya ilgili kurumdan alınacak izin belgesi,

• Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),



PROJE ÖNERİSİ AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARI İÇERMELİDİR..
• 1. Kapak Sayfası: Proje başlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan, eğitim

kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje çıktılarını
kullanmaya talip olan kuruluşun adı, danışmanların isimleri.

• 2. Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve
metodları, kullanılan modelleme, simülasyon, test,prototip üretimi vb.
doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları
anlatmalıdır.

• 3. Motivasyon: Bu projeye başlanılmasının nedeni nedir? Proje başarılı
olursa neler sağlanabilecektir? Proje çıktısını kullanmaya talip olan
kuruluşun tanıtımı, çalışma konusu ve faaliyetleri? Proje çıktısı bu kuruluşta
ne amaçla ve nerede kullanılacaktır? ve benzeri sorular
cevaplandırılmalıdır. Bu bölümde ekonomik açıdan değerlendirmeler,
başabaş hesabı, maliyet, rekabet edebilirlik, tasarruf, emisyon,
fayda/maliyet oranı vb. hesaplar sunulabilir. Projenin çıktısının: proje
sonuçlarını kullanmaya talip olan kuruluş dışında başka kuruluşlara, sektöre
veya ülkeye yönelik katkıları varsa bunlar bu bölümde açıklanmalıdır.



4. Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru: Cevap aranan sorular şu şekildedir: Proje Fikrinin
İçerdiği Yenilik Unsuru Uluslararası, Ulusal veya Firma düzeyinde yenilik
kategorilerinden hangisinin kapsamına giriyor. Proje çıktısı olan ürün, yöntem veya
sürecin öncekilere veya benzerlerine göre farklılık veya üstünlükleri nelerdir?
Projenin ara çıktıları veya nihai çıktıları için patent, endüstriyel tasarım, copyright
vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı elde etme olasılığı nedir? Önceden alınmış olan diğer
tescillere göre ne gibi farklılığı var?

5. Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için
kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır.
Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen
faaliyetleri de içermesi beklenilir.

6. Proje İş-Zaman Planı: MSProject vb. yazılım çıktısı şeklinde bir proje süresince
uygulanmış olan plan ile projenin içerdiği iş paketleri ve her bir iş paketinin içerdiği
iş paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir.

7. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek
değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda
uygulanmış ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır.

8. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.



Proje- İş Zaman Planı
Proje Faaliyetleri

İş Paketleri
Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Literatür taraması

Ön çalışmanın gözden 

geçirilerek uygulanması

Bireylerle ön görüşmeler, 

tanışma ve durum 

değerlendirme

BKİ, beslenme alışkanlığı, 

yaşam tarzlarını analiz 

etme

Eğitim programı 

oluşturma ve uygulamaya 

başlanması

Eğitim programı 

sonuçlarını 

değerlendirme

Bilgilendirme faaliyetleri, 

seminer, konferans vb. 

(en az 3 tane)

Proje sonuçlarının 

değerlendirilmesi ve 

sonuç raporu 

hazırlanması



İADE NEDENLERİ



2209/A ve 2209/B Programları 

Online Başvuru Adımları
( http://ebideb.tubitak.gov.tr )

http://ebideb.tubitak.gov.tr/
































Bize Ulaşın: 

0246 211 11 62-63                     Rektörlük Binası C kapısı

projekoord@sdu.edu.tr @sdu_pk

mailto:projekoord@sdu.edu.tr

