TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı
2019 Yılı Çift Anadal Programı (ÇAP) Bursu
Çağrı Duyurusu
1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
 Programın amacı; üniversitede örgün öğretim gören lisans öğrencilerini yönlendirmek, yaratıcı
ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa
yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamaktır.
 Bu çağrı duyurusu Yurt İçi Lisans Burs Programının yürütülmesine ilişkin her türlü işlem ve
yükümlülükleri kapsar.
2. Burs Kapsamı, Miktarı ve Süresi
2.1. Burs Kapsamı
Programın başvuru koşullarını sağlayıp ÇAP’a kayıt yaptıran öğrencilere burs verilmektedir.
2.2. Burs Miktarı ve Süresi
Program kapsamında desteklenen bursiyerlere verilecek burs miktarı programın web sayfasında yer
almaktadır. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 15 gününde ödenir. Ödemeler, GYK’nın
kararıyla, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık dönemler halinde yapılabilir.
Burs süresi, normal öğrenim süresinin sonuna kadardır. Çift anadal bursunun süresi anadal
programının normal öğrenim süresinden 1 yıl sonrasına kadardır.
3. Başvuru Koşulları ve Başvuru Yöntemi
3.1. Başvuru Koşulları
Çift Anadal Programına Kayıt Yaptıranlar İçin Bursiyer Olabilme Koşulları:
a. T.C. vatandaşı olmak
b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan,
 Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonucunda: TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
bölümler dışında bir bölüme yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla, belirlenmiş alanlarda çift
anadal programlarına kayıt yaptırmak ve üniversite sınav sıralamasında ilk 25.000’e girmek
(Bu alanlar her yıl program ilanında belirtilir) veya
 Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucunda: TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
bölümler dışında bir bölüme yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla, belirlenmiş alanlarda çift
anadal programlarına kayıt yaptırmak ve üniversite sınav sıralamasında ilk 25.000’e girmek
(Bu alanlar her yıl program ilanında belirtilir)
c. Daha önce bir lisans eğitimi bitirmemiş olmak
ç. Hazırlık sınıfı veya ara sınıftan başvuranlar için, bu çağrı duyurusundaki 5.3. bölümünde
“Bursların Devamı” şartlarını sağlıyor olmak
3.2. Başvuru Yöntemi
a. Başvurular, bursiyer adayı tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri
içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresine çevrimiçi olarak yapılır. Faks veya diğer elektronik
yollarla veya eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmez.
b. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve
dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.
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4. Değerlendirme
Bu program kapsamında TÜBİTAK Başkanlığı her yıl burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye
yetkilidir.
Ön inceleme sonucunda şartları sağlayan başvurular GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur.
Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.
5. İzleme ve Sonuçlandırma
5.1. Bursların başlatılması
a. Destek hakkı kazanan öğrencilerin bursları destek kararının açıklanmasından sonra BİDEB
tarafından bildirilen tarihe kadar bu çağrı metninin 5.2. bendinde belirtilen belgeleri BİDEB’e
ulaştırmalarını takiben, başvuru alınan aydan itibaren başlatılır.
b. Yatay geçişle desteklenen bölümlere geçerek kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, bu bölüme
kayıt tarihini izleyen başvuru döneminden itibaren başlatılır.
c. Ödemeler yılın 12 ayını kapsar.
5.2. İstenilen Belgeler
a. Başvuru formu,
b. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavları AYT ve/veya TYT Sonuç Belgesinin çıktısı,
c. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavları Yerleştirme Belgesinin çıktısı,
ç. Üniversite onaylı öğrenci belgesinin aslı,
d. Önceki yıllarda yerleşen öğrenciler için transkript belgesi,
e. Taahhütname,
f. Çift anadal programına ait öğrenci belgesi ve transkriptinin aslı veya onaylı sureti
5.3. Bursların devamı
a. Bursun devamı için, bursiyerlerin (hazırlık süresi hariç) üniversitenin not sistemi esas olmak
üzere, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50/4 veya 65/100 olması gerekir. Bursiyerin
ağırlıklı genel not ortalamasının bu sınırın altında kalması durumunda, not ortalaması şartı
sağlanana kadar bursu durdurulur. Bursluluk süresi içinde başarı şartını yeniden sağlayan
bursiyerin durumunu belgelemesi halinde bursu takip eden ilk eğitim-öğretim döneminde (Mart
ya da Ekim ayında) başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden düşülür.
b. ÇAP bursiyerlerinin bursları yalnızca ÇAP derslerini aldıkları dönem için ödenir. ÇAP derslerini
almadıkları dönemlerde burs ödemesi yapılmaz.
6. Yükümlülükler
a. Bursiyerler desteklendiği sürece, üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş öğrenci
belgesi ile transkriptinin aslını ve ÇAP belgelerini Ekim ve Mart aylarının 15’inci gününe kadar
ebideb.tubitak.gov.tr adresine çevrimiçi yüklemek ile sorumludur. Öğrenci belgesinin güz
döneminde Ekim, bahar döneminde ise Mart ayında düzenlenmiş olması esastır. Dersleri yıllık
olan üniversitelerde eğitim gören bursiyerlerin yılda bir kez Ekim ayında düzenlenmiş öğrenci
belgesi ve transkriptini ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemesi yeterlidir. Belirtilen süre içinde,
öğrenci belgesini ve transkriptini ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeyen bursiyerin bursu
durdurulur. Belgelerin sisteme zamanında yüklenmemesi halinde burs ödemeleri, belgelerin
gönderildiği aydan itibaren tekrar başlatılır. Belgelerin birbirini takip eden iki dönem içerisinde
BİDEB’e ulaştırılmaması veya sisteme yüklenmemesi halinde GYK kararı ve Başkanlık onayı ile
bursiyerin bursu iptal edilir. Bu durumda, ÇAP bursiyerlerinin ödenmiş olan son dönem ÇAP
bursu geri alınır.
b. Bursiyer, kendisinden talep edilmesi durumunda her türlü belgeyi 15 gün içinde BİDEB’e
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ulaştırmakla yükümlüdür.
c. Bursiyer, adında, soyadında, iletişim bilgilerinde, öğrenciliği ile ilgili kayıt dondurma, kayıt
sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma ve benzeri
değişiklikleri 15 gün içinde BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
ç. Bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkılması veya askerlik, doğum, hastalık gibi zorunlu sebeplerle
kayıt dondurulması nedenleriyle burs ödemesinin durdurulması durumunda öğrenci belgesi
ve/veya transkript gönderilmesi zorunlu değildir.
d. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs sürelerine
eklenmez.
e. Yükümlülüklerini verilen sürede yerine getirmeyen bursiyerin bursu durdurulur. Gerek görülürse
GYK kararıyla kesilir.
f. Çift anadal programının başarıyla tamamlanamaması durumunda ödenmiş olan son dönem ÇAP
bursu geri alınır.
g. Lisans eğitimini tamamlayan bursiyerler, mezuniyetlerini takip eden 15 gün içerisinde mezuniyet
belgelerini BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür.
7. Genel Hükümler
a. Öğrenciler, Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez yararlanabilir.
b. Bursiyerler seçildikten sonra, ÖSYM ile tekrar yerleşerek veya yatay geçiş yaparak kabul edilen
bölümler içerisinde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus okul veya bölüm değiştirebilirler. Bu
durumda GYK kararıyla bursları devam eder. Burs süresi ve miktarı değişmez.
c. Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu süreler içinde
burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine yeniden başladıklarını
belgelemeleri halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır.
ç. Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen
bursiyerlerin ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan önce BİDEB’e yazılı bilgi
vermek zorundadır.
d. Son sınıf öğrencilerine, üniversitelerinin son yarıyılı sona erdikten sonra herhangi bir ödeme
yapılmaz.
e. Bursiyerlerin başarı koşulunu sağlayıp sağlamadıklarını, üniversitenin öğrenci işleri birimince
düzenlenmiş, en son tamamladığı dönemi de içeren dönemlik ve ağırlıklı genel not ortalamasını
gösteren transkriptlerini göndermek suretiyle belgelemeleri gerekir. Belgelerini süresinde
göndermeyenlerin bursları durdurulur.
f. Bursiyerler bu bursun yanında aynı anda ARDEB proje bursiyerliği hariç TÜBİTAK’ın başka bir
programından bursiyer olarak desteklenemez. Başka bir programdan burs kazanılması halinde
BİDEB’e bildirimde bulunarak burslardan birini tercih etmesi istenir.
g. TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri olup da lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla
tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine ara vermeksizin lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak
kaydıyla TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı başvuru ve burs
verilme koşullarını sağladıkları takdirde lisansüstü bursiyeri olabilirler.
ğ. TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, ücret, proje
teşvik ikramiyesi (PTİ) vb. hakkı elde edenler ile kamu kurum/kuruluşlarından burs alanlar aynı
anda bu programdan desteklenemezler. Ancak bu program kapsamında bursiyer olup TÜBİTAK
Destek Programları Başkanlıklarınca desteklenen projelerde BİDEB bursiyeri statüsünde yer
alanlar, burs statüleri değişmeksizin, proje burs üst limitleri çerçevesinde burs alabilirler.
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8. Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş ve Sonuç açıklama tarihleri)
Başvuru Dönemi
1. Dönem
2. Dönem

Açılış Tarihi
18 Mart 2019
21 Ekim 2019

Kapanış Tarihi
29 Mart 2019
1 Kasım 2019

Sonuç Açıklama
Mayıs 2019
Aralık 2019

9. İlgili mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, Değerlendirme Yönergesi)
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Danışman/Danışma
Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge
İlgili mevzuatlarda ve 2205-Yurt İçi Lisan Burs Programı çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda,
GYK kararları uygulanır.
10. Tanımlar ve Kısaltmalar
 ARDEB: Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nı,
 ARDEB Proje Bursiyerliği: ARDEB tarafından desteklenen projelerden burs alan öğrencileri,
 Başkan: TÜBİTAK Başkanı’nı,
 Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
 BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nı,
 Burs: Lisans ve/veya lisansüstü öğrenim gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş
öğrenciler ile en az lisans derecesine sahip araştırmacılara, yurt içinde ve/veya yurt dışında
yaşam ve/veya öğrenim giderlerini karşılamak amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve
süreyle yapılan aylık ödemeyi,
 Bursiyer: Yurt içinde ve/veya yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim amacıyla TÜBİTAK’tan
burs alan lisans veya lisansüstü öğrencisi ile doktora sonrası araştırma burslarından faydalanan
araştırmacıyı,
 ÇAP: Çift Anadal Programını,
 Destek: Lisans ve lisansüstü öğrenciler ile en az lisans derecesine sahip bilim insanı ve
araştırmacılara bursiyerlikleri kapsamında üniversite kayıt harcı vb. giderler için verilen maddi
desteği,
 Grup: Bilimsel ve teknolojik alanlardaki eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini
teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan Bilim İnsanı
Destek Gruplarını,
 Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar veren
Kurulu,
 Taahhütname: Bursiyerin, bursiyerliği süresince uyması gereken yükümlülükleri gösteren imzalı
belgeyi,
 TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu,
 Uluslararası Öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciyi, ifade eder.
 Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nu,
ifade eder.
11. İrtibat Bilgileri
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Eğitim Burs ve Destekleri Grup Koordinatörlüğü
2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı
Tel: 0 312 444 66 90
E-posta: bideb2205@tubitak.gov.tr
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