
2250 - Lisansüstü Bursları Performans Programı 
Sık Sorulan Sorular

1. Programa kimler başvuru yapabilir?

2250-Lisansüstü  Bursları  Performans  Programı’na  Ağustos  2022  -  Ocak  2023  tarihleri
arasında yürürlükte  olan  TÜBİTAK destekli  bir  projede bursiyer  statüsünde görev  alan
doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar 6-24 Şubat 2023 tarihleri arasında
BİDEB  Başvuru  ve  İzleme  Sistemi  (https://ebideb.tubitak.gov.tr)  üzerinden  başvuru
yapabilirler.

2. Programa başvuru yapılabilen TÜBİTAK destekli projeler nelerdir?

 TÜBİTAK  Araştırma  Destek  Programları  Başkanlığı  (ARDEB)  tarafından
desteklenen projeler,

 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 
desteklenen projeler (3. soruda belirtilen BİDEB programları)

 TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından
desteklenen projeler,

 TÜBİTAK  Uluslararası  İşbirliği  Daire  Başkanlığı  (UİDB)  tarafından  desteklenen
projeler,

 TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri tarafından yürütülen projeler.

3. 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programından yararlanılabilecek BİDEB
programları hangileridir?

BİDEB bünyesinde yürütülen ve aşağıda belirtilen Programlarda bursiyer olarak yer alanlar
2250 Programına başvuru yapabileceklerdir.
 

 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, 
 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı, 
 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı, 
 2244-Sanayi Doktora Programı, 
 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı, 
 2247-B  Avrupa  Araştırma  Konseyi  (ERC)  Projeleri  Güçlendirme  Desteği

Programı,
 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı

*BİDEB 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları bursiyerlerinin, 2250-Lisansüstü Bursları
Performans  Programı’na  başvuru  yapabilmesi  için  TÜBİTAK destekli  bir  projede görev
alması gerekir.

4. 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı’na nasıl başvuru yapacağız?

Başvuru  tarihleri  içerisinde  BİDEB  Başvuru  ve  İzleme  Sistemi  (ebideb.tubitak.gov.tr)
üzerinden  2250  Programına  başvuru  yapabilirsiniz.  Burada,  öncelikle  görev  alınan
TÜBİTAK  destekli  proje  bilgilerinin  seçilmesi,  daha  sonra  performans  göstergelerinin
girilmesi,  ardından  performans  göstergelerinin  değerlendirilmesi  için  proje  yürütücüsü
onayına  gönderilmesi  ve  proje  yürütücüsünün  değerlendirmesinin  tamamlanmasının
ardından  başvurunun  mutlaka  onaylanması  gerekmektedir.  Proje  yürütücüsü
değerlendirmesini tamamlamadan önce başvuruyu onayla butonu aktif olmayacaktır. 
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5. 2250  Programı’na  başvuru  yapabilmek  için  performans  göstergelerinin
başvuru  yapılan  burs  dönemi  içerisinde  olması  veya  görev  alınan  proje
kapsamında üretilmesi zorunlu mudur? Daha önceki çalışmalarımız için puan
alabilir miyiz?

Performans  göstergeleri  geçmişte  yapmış  olduğunuz  tüm  çalışmaları  kapsamaktadır.
Projede görev alınan sürede yapılması, proje ile ilgili olması veya başvuru yapılan burs
dönemi içinde üretilmesi gibi kısıtlar yoktur.

6. Performans puanımı öğrenebilir miyim?

Performans puanınız programın internet sayfasında ilan edilen  performans göstergeleri
doğrultusunda  sizin  başvurunuz  ve  proje  yürütücünüzün  kontrolleri  sonucunda  onaylı
başvuru belgesinde hesaplanmaktadır. Onaylı başvuru formunuzda performans puanınızı
görebilirsiniz. ("Bursiyerin Akademik Başarısı Puanı (En fazla 70 puan)" ile "Bursiyerin Ar-
Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlgisi Puanı (En fazla 40 puan)"nın toplamı en fazla 70 puan
olacak  şekilde,  “Bursiyerin  Projede  Gösterdiği  Performans  (En  Fazla  30  Puan)”  ile
toplanarak hesaplanan Toplam Performans Puanı en fazla 100 puan olabilir)

7. Burs miktarı projede görev aldığımız aylar üzerinden mi hesaplanacak?

Burs miktarının hesaplanmasında başvuru yapılan burs döneminde (Ağustos-Ocak veya
Şubat-Temmuz)  projede  görev  alınan  süreler  dikkate  alınacaktır.  1  aylık  burs  hakkı
kazanmak için projede 1 ay içinde en az 10 gün bursiyer statüsünde görev alıyor/almış
olmak gerekmektedir. Bir ay içinde birden fazla projede görev alınırsa yalnızca bir proje
için burs ödemesi yapılacaktır.

8. 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı / 2232-A Uluslararası
Lider  Araştırmacılar  Programı  /  2232-B  Uluslararası  Genç  Araştırmacılar
Programı  /  2244  -  Sanayi  Doktora  Programı  /  2247-A  Ulusal  Lider
Araştırmacılar Programı /  2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri
Güçlendirme Desteği Programı / 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı
kapsamında  bursiyerim. “Bursiyerin  Ar-Ge  ve  Yenilik  Faaliyetlerine  İlgisi”
bölümünde yer alan hem “TÜBİTAK destekli bir projede görev alma” hem de
“BİDEB  burs  programlarından  desteklenmiş  olma”  performans
göstergelerinden puan alabilir miyim?

BİDEB’in yukarıda belirtilen programlarında bursiyer olarak yer alanlar "TÜBİTAK destekli
bir  projede  görev  alma  (bursiyer  için  5  puan)”  ve  "BİDEB  burs  programlarından
desteklenmiş olma (20 puan)" performans göstergelerinin her ikisinden de puan alacak
şekilde başvuru yapabilirler.

9. BİDEB 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programları kapsamında bursiyerim fakat
TÜBİTAK  destekli  bir  projede  görev  almıyorum.  2250-Lisansüstü  Bursları
Performans Programı’na başvuru yapabilir miyim?

BİDEB 2211-Yurt  İçi  Doktora Burs Programları  bursiyerlerinin,  2250-Lisansüstü Bursları
Performans Programı’na  başvuru yapabilmesi  için  ilgili  burs döneminde (Ağustos-Ocak
veya Şubat-Temmuz) yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede 1 ay içinde en az 10
gün görev alıyor/almış olması gerekir.
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10.BİDEB 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programları kapsamında bursiyerim. 2250-
Lisansüstü Bursları Performans Programı’ndan yararlanmak için performans
puanımın en az 60’mı olması gerekiyor? 

TÜBİTAK destekli projelerde görev alan BİDEB 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programları
kapsamındaki  bursiyerler  için  performans puanına bakılmaksızın doğrudan en üst  burs
miktarı ödenecektir. Ancak, başvuru sırasında performans göstergelerinin sisteme girilmesi
ve başvurunun eksiksiz şekilde tamamlanması gerekir. 

11. BİDEB  2211  -  Yurt  İçi  Doktora  Burs  Programları  kapsamında  bursiyerim.
TÜBİTAK  destekli  bir  projeye  bursiyer  olarak  eklenemiyorum.  Ne  yapmam
gerekiyor? 

TÜBİTAK destekli bir projeye bursiyer olarak eklenme işlemleri için proje yürütücüsü ya da
projenin desteklendiği/yürütüldüğü birimden yardım/bilgi alınması gerekmektedir.

12.Ulusal ve Uluslararası bildiriden (WoS/Scopus) ne kast edilmektedir?

Bilimsel  etkinliklerde  (kongre,  konferans,  sempozyum  vb.)  yapılan  sözlü  veya  poster
sunumlar bildiri başlığı altında girilmelidir. Bildiri özet veya tam metin şeklinde olabilir. 

 WOS veya SCOPUS'da taranan ulusal/uluslararası  bildiri*  (Yurt  içinde veya yurt
dışında gerçekleştirilen ve WoS/Scopus'da taranan etkinlikler) 

 WOS veya SCOPUS'da taranmayan uluslararası bildiri (Yurt dışında gerçekleştirilen
ve WoS/Scopus'da taranmayan etkinlikler) 

 WOS veya SCOPUS'da taranmayan ulusal  bildiri  (Yurt  içinde gerçekleştirilen ve
WoS/Scopus'da taranmayan etkinlikler)     

*WOS veya SCOPUS'da taranan ulusal/uluslararası  bildiri:  Bildirinin  sunulduğu bilimsel
etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S,
CPCI-SSH) veya Scopus veri  tabanlarında indeksleniyor olması gerekmektedir.  Bilimsel
etkinliklerin WoS/Scopus sistemlerinde nasıl tarandığına ilişkin detaylı bilgiye BİDEB 2224-
A programı kapsamında hazırlanan belge üzerinden ulaşabilirsiniz.

13.Makalenin yayınlandığı dergi birden fazla veri tabanında (WoS, Scopus ve TR-
DİZİN gibi) tarandığı takdirde hangisi değerlendirilecek? 

 
Derginin tarandığı veri tabanlarından Q Rank’ı en yüksek olan veri tabanı dikkate alınmalı
ve ona göre puan seçilmelidir.

14.Derginin Q Rank’ı belirlenirken hangi yıldaki değeri dikkate alınmalıdır?

Makalenin yayınlandığı yıldaki Q Rank’ı göz önünde bulundurulmalıdır.

15.Performans  göstergelerinde  yer  alan  Patent/Faydalı  Model  ve  Tescil
göstergeleri için hangi çıktılar kabul edilmektedir?

 Patent: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil
edilmiş patentler (Uluslararası patent tescili:25 Puan, Ulusal Patent Tescili:15 Puan)

 Faydalı model: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda
tescil edilmiş faydalı modeller (Faydalı Model:15 Puan)
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 Tescil: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil
edilmiş marka, tasarım veya entegre devre topoğrafya tescilleri (Tescil:10 Puan)

16.Bursiyerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlgisi başlığında yer alan “TÜBİTAK
destekli  bir  projede  görev  alma”  performans  göstergesinden  en  fazla  kaç
puan alabilirim?

TÜBİTAK destekli projelerde “Yürütücü/Araştırmacı/Bursiyer” statüsünde aldığınız/almakta
olduğunuz  görevleri  sisteme  girebilirsiniz.  Bu  gösterge  başlığı  altında
“Araştırmacı/Bursiyer” görevi için 5 Puan, “Yürütücü” görevi için 15 Puan olmak üzere en
fazla 20 puan alabilirsiniz.
Yani  bu  gösterge  altında  yalnızca  bir  defa  puan  alınabilmektedir.  Birden  fazla  kayıt
girmeniz  durumunda  ham puanınıza  eklenecek  fakat  net  puanınıza  yalnızca  biri  katkı
sağlayacaktır.

17.BİDEB  Başvuru  ve  İzleme  Sistemi’ne  başvuru  sırasında  girmiş  olduğum
bilgilerin,  “Bursiyerin  Akademik  Başarısı”,  “Bursiyerin  Ar-Ge  ve  Yenilik
Faaliyetlerine İlgisi” ve “Bursiyerin Projede Gösterdiği Performans” başlıkları
altında yer alan performans göstergelerinin doğruluğu kontrol edilecek mi?

Bursiyer tarafından başvurunun proje yürütücüsü onayına gönderilmesinin ardından proje
yürütücüsü;  bursiyerin  ilgili  projede gösterdiği  performansa (0-30 puan arasında olmak
üzere)  puan  verecek  ve  sistemdeki  tüm  performans  göstergelerini  kontrol  edip
onaylayacaktır. Ayrıca, TÜBİTAK BİDEB gerek gördüğü takdirde başvuru sırasında beyan
edilen  bursiyer  bilgileri  ve  performans  puanının  doğrulanması  amacıyla  uzman  kişileri
görevlendirebilir. 

18.Programa başvuru sırasında ve sonrasında herhangi bir belge istenecek mi?

Başvuru sırasında ya da sonrasında belge istenmemektedir. Başvurunun bursiyer ve proje
yürütücüsü tarafından BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminde onaylanması yeterlidir.

19.Doktora öğrencisi olarak 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı’ndan
alabileceğim aylık burs miktarı nedir?

TÜBİTAK  destekli  projelerde  bursiyer  olarak  yer  alan  doktora  öğrencileri  performans
puanına  göre  aylık  burs  alabilir.  Aylık  burs  miktarı  başvuru  tarihinde  beyan  edilen
performans puanı üzerinden hesaplanır. Bursiyerin projeden tam veya kısmi burs alması
performans bursunun miktarını  değiştirmez.  Ağustos -  Aralık  2022 ayları  için  aşağıdaki
tabloda yer alan Ağustos - Aralık 2022 sütunundaki burs miktarları, Ocak 2023 ayı için ise
Ocak 2023 sütunundaki burs miktarları dikkate alınacaktır.

Önemli Not: 2023 yılı 1. dönem performans bursları, Ağustos 2022 - Ocak 2023 dönemini
kapsayacak şekilde 2023 yılı Mart ayı içinde toplu olarak ödenecektir.  
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Doktora Öğrencileri

Performans Puanı
Ağustos - Aralık 2022 ayları
için geçerli burs miktarları

Ocak 2023 ayı için
geçerli burs

miktarları

90 ve üzeri 2.650 TL/Ay 3.505 TL/Ay 

80 - 89 Puan 2.300 TL/Ay 3.000 TL/Ay 

70 - 79 puan 2.000 TL/Ay 2.500 TL/Ay 

60 - 69 puan 1.350 TL/Ay 2.000 TL/Ay 

60 altı --- --- 

20.Doktora  sonrası  araştırmacı  olarak  2250-Lisansüstü  Bursları  Performans
Programı’ndan alabileceğim aylık burs miktarı nedir?

TÜBİTAK  destekli  projelerde  bursiyer  olarak  yer  alan  doktora  sonrası  araştırmacılar
performans puanına göre aylık burs alabilir.  Aylık burs miktarı  başvuru tarihinde beyan
edilen performans puanı üzerinden hesaplanır. Bursiyerin projeden tam veya kısmi burs
alması  performans  bursunun  miktarını  değiştirmez.  Ağustos  -  Aralık  2022  ayları  için
aşağıdaki tabloda yer alan Ağustos - Aralık 2022 sütunundaki burs miktarları, Ocak 2023
ayı için ise Ocak 2023 sütunundaki burs miktarları dikkate alınacaktır.

Önemli Not: 2023 yılı 1. dönem performans bursları, Ağustos 2022 - Ocak 2023 dönemini
kapsayacak şekilde 2023 yılı Mart ayı içinde toplu olarak ödenecektir.  

Doktora Sonrası Araştırmacılar

Performans Puanı
Ağustos - Aralık 2022 ayları
için geçerli burs miktarları

Ocak 2023 ayı için
geçerli burs

miktarları

96 ve üzeri 3.300 TL/Ay 4.365 TL/Ay 

90 - 95 Puan 2.650 TL/Ay 4.000 TL/Ay 

80 - 89 puan 2.300 TL/Ay 3.500 TL/Ay 

70 - 79 puan 2.000 TL/Ay 3.000 TL/Ay 

70 altı --- --- 
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