
SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

1
2201-Ulusal Ortaokul 

Matematik Olimpiyatı
TÜBİTAK tarafından protokol ile yetkilendirilen kuruma online başvuru yapılır, herhangi bir belge istenmez. 10 AY

2
2202-Ulusal Bilim 

Olimpiyatları
TÜBİTAK tarafından protokol ile yetkilendirilen kuruma online başvuru yapılır, herhangi bir belge istenmez. 10 AY

3
2203-Uluslararası Bilim 

Olimpiyatları Programı
Program Ulusal Bilim Olimpiyatlarının Devamıdır. Başvurusu bulunmamaktadır. 12 Ay

4

2204-Ortaöğretim 

Öğrencileri Arası Araştırma 

Projeleri Yarışması 

Programı

1-Proje Başvuru Formu    

2-Proje Planı

3-Proje Özeti (En fazla 250 kelime)

4-Projenin Kesin Raporu

5-Bilimsel  Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu

6-1 adet fotograf

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

6 AY

5
2205-Yurt İçi Lisans Burs 

Programı

T.C. Uyrulu Öğrenciler:

1.Başvuru Formu

2.Üniversitece onaylı Öğrenci Belgesinin aslı

3.Üniversiteye Yerleştirme Sonuç Belgesinin fotokopisi ya da internet çıktısı 

4.Çift anadal programına kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti  

5.Taahhütname

6- 2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı Yürütme Kural ve İlkeleri’nin öğrenci tarafından imzalanmış nüshası 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

1. Başvuru formu

2. Pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi

3. Uluslararası Bilim olimpiyatlarına katılarak dereceye girdiğine ilişkin belge

4. Öğrenci belgesi*

5. Lisans transkriptinin aslı veya onaylı sureti (İngilizce ya da Türkçe)*

6. Taahhütname*

7. Banka hesap bilgileri*

* Bu belgeler bursun başlatılması aşamasında (bursa hak kazanılan tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Türkiye’de bir 

üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra BİDEB’e) iletilecektir. 

4 AY

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) HİZMET STANDARTLARI



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

7

2209-A Üniversite 

Öğrencileri Yurt İçi / Yurt 

Dışı Araştırma Projeleri 

Destekleme Programı

a. TÜBİTAK’ın duyurularda belirteceği formatta hazırlanmış proje önerisi,

b. Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun ve projenin yapılacağı bölümün en üst düzey yetkilisinin, projenin o birimde 

yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,

c. Etik kurul izni/yasal izin alınmasını gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan veya ilgili kurumdan alınacak izin belgesi,,

ç. Proje yürütücüsüne ait onaylı not durum belgesi (transkript),

d. Proje ile ilgili taslak bütçe,

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

2 AY

6

2209-B ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA 

PROJELERİ DESTEKLEME 

PROGRAMI 

a. TÜBİTAK’ın duyurularda belirteceği formatta hazırlanmış proje önerisi,

b. 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,

c. Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun ve projenin yapılacağı bölümün en üst yetkilisinin, projenin o birimde 

yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,

ç.  Etik kurul izni/yasal izin alınmasını gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan veya ilgili kurumdan alınacak izin belgesi,,

d. Proje yürütücüsüne ait onaylı not durum belgesi (transkript),

e. Proje ile ilgili taslak bütçe,

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

2 AY

7
2210-Yurt İçi Yüksek Lisans 

Burs Programı

1-Başvuru Formu

2-Öğrenci Belgesi

3-Transkript aslı ya da Noter onaylı kopyası

4-Mezuniyet Belgesi/Diploma aslı ya da Üniversitesi tarafından onaylanmış

5-ALES Sonuç Belgesi

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay 15 Gün

8
2211-Yurt İçi Doktora Burs 

Programı

1-Başvuru Formu

2-Öğrenci Belgesi

3-Transkript aslı ya da Noter onaylı kopyası

4-Mezuniyet Belgesi/Diploma aslı ya da Üniversitesi tarafından onaylanmış

5-ALES Sonuç Belgesi

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay 15 Gün



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

9
2213-Yurt Dışı Doktora Burs 

Programı

1-Başvuru Formu

2-Özgeçmiş

3-T.C.Kimlik Numarası Beyanı

4-ABD'de öğrenim görecekler için GRE Genel test Puan Belgesi ve TOEFL puan Belgesi

5- ABD Dışındaki ülkeler için TOEFL, KPDS, ÜDS, IELTS belgelelerinden biri ya da gideceği üniversitede kullanılacak 

yabancı dille eğitim yapan bir kuruluştan lisans, yurt dışı yüksek lisansderecesi almış olanların diploma fotokopileri

6-Transkript

7-Çalışma Planı

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay

10

2214/A Yurt Dışı Araştırma 

Burs Programı (Doktora  

Öğrencileri İçin)

1-Başvuru Formu

2-Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu

3-Özgeçmiş 

4-Doktora yeterlilik sınavını geçtiğini, doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren belge

5-Araştırma önerisi

6-Adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklayan yazısı

7-Davet Mektubu

8-Danışmanından onaylı doktora tez önerisi

9-Lisansüstü transkriptleri

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay

11

2214/B-Yurt Dışı Müşterek 

Doktora Burs Programı 

(Doktora Yapmakta Olan 

Öğrenciler İçin)

1-Online başvuru formu (imzalı)

2-Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

3-Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi

4-Doktoraya kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi

5-Gidilecek üniversite ile Türkiye’deki üniversite arasında imzalanan ortak doktora protokolünün onaylı örneği

6-Belirlenmişse Türkiye’deki danışmanından onaylı doktora tez önerisi

7-Niyet Mektubu

8-Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel 

not ortalamasını gösteren not belgelerinin (transkriptler) aslı veya onaylı örneği

9-Doktora öğreniminin son dönemi itibariyle almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını 

gösteren doktora transkriptinin aslı veya onaylı örneği

10-Yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alınıyorsa buna ilişkin belge

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

12
2215-Yabancı Uyruklular 

için Doktora Burs Programı

1-Online Başvuru Formu (imzalı)

2-Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

3-Nüfus Cüzdanı veya Pasaportun kimlik kısmının fotokopisi

4-Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi

5-Doktoraya kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi

6-Gidilecek üniversite ile Türkiye’deki üniversite arasında imzalanan ortak doktora protokolünün onaylı örneği

7-Belirlenmişse Türkiye’deki danışmanından onaylı doktora tez önerisi

8-Niyet Mektubu

9-Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel 

not ortalamasını gösteren not belgelerinin (transkriptler) aslı veya onaylı örneği,

10-Doktora öğreniminin son dönemi itibariyle almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not 

ortalamasını gösteren doktora transkriptinin aslı veya onaylı örneği

11-Yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alınıyorsa buna ilişkin belge

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

2 Ay

13

2216-Yabancı Uyruklular 

İçin Araştırma Burs 

Programı

1. Başvuru formu (Sistemden çıktısı alınacak ve imzalanacak).

2. Pasaportun kimlik kısmının fotokopisi,

3. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş (Resmi web sayfasından indirilebilir).

4. Adayı davet eden kişinin özgeçmişi,

5. Aday ve birlikte çalışacağı danışmanı tarafından imzalanmış ayrıntılı araştırma önerisi (TÜBİTAK’ın belirlediği formatta 

hazırlanmış. Resmi web sayfasından indirilebilir), 

6. Adayın Türkiye’de birlikte çalışacağı akademik danışmanın planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklayan yazısı,

7. Adayın lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri ve başarı   

durumunu gösteren not belgelerinin (transkriptler) Türkçe veya İngilizce onaylı kopyaları,

8. Adayın kendi üniversitesi veya kurumundan alınmış izin belgesi,

9. Dil belgesi,

10. İki referans mektubu,

11. Doktora sırası çalışmalar yapacak adayın yurt dışında doktora öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu belirten resmi belgenin 

aslı veya Türkçe/İngilizce onaylı tercümesi

12. Doktora sonrası çalışmalar yapacak adayın doktora diplomasının onaylı fotokopisi,

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay

14

2217-Lisansüstü Yaz Okulu 

ve Benzeri Diğer Etkinlikleri 

Destekleme Programı

1- Başvuru Formu

2-Etkinliğin amacı

3--Katılımcı sayısı ve Kurumları

3-Eğitimde görev alacak öğretim üyeleri

4-Planlanan kurs, deneyler,seminerler ve tartışılacak konular

5-Taslak bütçe ve kullanılması olası mali kaynaklar ayrıntılı olarak belirtilmeli

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

 2 Ay
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NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 
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15

2218-Yurt İçi Doktora 

Sonrası Araştırma Burs 

Programı

1. Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,

2. Adayın ve çalışma yapacağı danışmanının/danışmanlarının imzalarını taşıyan ayrıntılı araştırma ve çalışma planı,

3. Adayın doktora/uzmanlık diplomasının onaylı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,

4. Araştırmanın yapılacağı Kurum/Kuruluş tarafından, araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları, somut olarak 

belirten kabul yazısı,

5. Aday bir kuruluşta çalışıyorsa, araştırma süresince tam zamanlı olarak görevli veya izinli sayılacağını gösteren 

Kurumunca onaylı belge ve kuruluşunun kendisine sağlayacağı maddi olanakları ayrıntılı olarak belirten belge,

6. Adaya danışmanlık yapacak öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanmış, yapılacak araştırmanın adayın bağlı 

bulunduğu ve konuk olacağı kuruluşlara olası katkılarını açıklayan ayrıntılı yazı,

7. Adaya danışmanlık yapacak olan öğretim üyesinin/üyelerinin özgeçmişi, yayınlarının listesi ve önerilen araştırma 

konusundaki çalışmalarının listesi

8. Bu programdan daha önce yararlanmış ise, kendisine tahsis edilen burs süresi kadar yurt içinde ilgili bir işte çalışmış 

olduğuna dair belge.

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

2 Ay

16

2219-Yurt Dışı Doktora 

Sonrası Araştırma Burs 

Programı

1- Başvuru formu

2- Kabul ve Taahhüt Beyanları formu

3- Özgeçmiş ve yayın listesi

4- En son alınan akademik dereceyi gösteren diploma (yurt dışı doktoralılar için YÖK'ten denklik belgesi)

5- Davet mektubu (İlgili kuruluşun antetli kağıdına yazılmış imzalı, yeni tarihli, davetin geçerli olduğu tarihleri, yurt dışında 

birlikte çalışılacak danışman bilgisini, araştırma konusunu içeren)

6-Yabancı dil belgesi ( LKPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir 

kuruluştan lisans veya yurt dışında lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma fotokopisi veya Profesör ve Doçent unvanına 

sahip araştırmacıların doçentlik belgesinin onaylı örneği veya davet mektubunda araştırmacının dil yeterliliğini sağladığına 

ilişkin bir ifade)

7- Araştırma önerisi (Yurt dışında yapılacak araştırmadan beklenen yararları açıklayan )

8- Ayrıntılı araştırma planı

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

17

2221 - Konuk veya 

Akademik İzinli (Sabbatical) 

Bilim İnsanı Destekleme 

Programı

Davet Sahibinin sağlaması gereken Belgeler

1. Özgeçmiş ve yayın listesi,

2. Davetin  amacına  ilişkin  ayrıntılı  açıklama  yazısı  (konuk  bilim  insanının  davet  edilme nedeni  ve  bu  ziyaretin  

Türkiye’de  eğitim,  öğretim,  bilim  ve  teknolojiye  yapacağı katkılar özellikle belirtilmelidir),

3. Konuk  bilim  insanının  yapacağı  çalışmanın  ayrıntılı  ve  zaman  planlamalı  çalışma planı, uzun süreli gelecek 

konuklar için araştırma planı,

4. Konuk  bilim  insanı,  seminerler/konferanslar  verecekse  bunların  konusu,  konuğun katılacağı  etkinliğe  ilişkin  

duyurular,  katılacağı  araştırmaların  içeriği  ve  getirebileceği teknolojik yenilikler hakkında yazılı bilgi,

5. Etkinlikle ilgili detaylı program,

6. Akademik  izinli  konuk  bilim  insanına,  çalışma  ofisi,  varsa  barınma  imkanı  ile sağlanacak diğer olanakları belirten 

kabul yazısı,

7. Akademik  izinli  konuk  bilim  insanlarının  akademik  izin  döneminde  olduğuna  ilişkin yazı

Konuk Bilim İnsanının Sağlaması Gereken Belgeler

1-Özgeçmiş ve yayın Listesi

2-Pasaportun Kimlik Kısmının Fotokopisi (4 haftadan uzun süreli kalacaklar için)

3-Konuk bilim insanın kendi kurumundan/üniversitesinden alacağı izin belgesi (4 haftadan uzun süreli kalacaklar için)

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

30 Gün

18

2223-B Yurt İçi Bilimsel 

Etkinlik Düzenleme Desteği 

Programı

Başvuru sırasında istenen blgeler:

1. Başvuru formu

2. Etkinlik programı

3. Etkinliğin hakemli olduğunu gösteren belge

4. Etkinliğin daha önce düzenlendiğini gösteren belge

5. Etkinlikle ilgili duyuru, afiş, broşürler

6. Etkinlik yürütücüsü ve düzenleme kurulu üyelerinin yayın listelerini de içeren özgeçmişleri

7. Destek yazıları (varsa)

8. Bütçe belgesi

9. Etkinliğin bilim kurulu listesi

10. Yabancı düzenleme kurulu listesi (varsa)

11. Bundan önce yapılan son etkinliğin belge ve CD leri (varsa)

(Sadece başvuru formunun imzalı çıktısı istenmekte, diğer belgeler online başvuru sistemine yüklenmektedir.)

İzleme belgeleri:

1. Taahhütname 

2. Rapor formu

3. Davetli konuşmacı bilgi formu

4. Kesin hesap bildirim formu

5. Ayrıntılı bütçe formu

6. Katılımcı listesi formu

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

 60 Gün



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

20

2223-C Çok Katılımlı 

Uluslararası Etkinlik 

Düzenleme Desteği 

Programı

Başvuru sırasında istenen blgeler:

1. Başvuru formu

2. Etkinlik programı

3. Etkinliğin hakemli olduğunu gösteren belge

4. Etkinliğin en az 10 yıl düzenli olarak yapıldığını gösteren belge

5. Etkinlikle ilgili duyuru, afiş, broşürler

6. Etkinlik yürütücüsü ve düzenleme kurulu üyelerinin yayın listelerini de içeren özgeçmişleri

7. Destek yazıları (varsa)

8. Bütçe belgesi

9. Etkinliğin bilim kurulu listesi

10. Yabancı düzenleme kurulu listesi (varsa)

11. Bundan önce yapılan son etkinliğin belge ve CD leri (varsa)

12. Son etkinliğin katılımcı sayısını gösteren belge

13. Son 3 etkinliğin yapıldığı ülkeleri gösteren belge

14. Son etkinlik bildirilerin yayınlandığı derginin etki faktörünü gösteren belge

(Sadece başvuru formunun imzalı çıktısı istenmekte, diğer belgeler online başvuru sistemine yüklenmektedir.)

İzleme belgeleri:

1. Taahhütname                                             5. Ayrıntılı bütçe formu

2. Rapor formu                                               6. Katılımcı listesi formu

3. Davetli konuşmacı bilgi formu                     7. Sekretarya desteği bilgi formu

4. Kesin hesap bildirim formu                         8. Çeşitli ödemeler bordrosu

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

60 Gün

20

2223-D İşbirliği ve Öncelikli 

Alanlarla İlgili Etkinlik 

Düzenleme Desteği 

Programı

Başvuru sırasında istenen blgeler:

1. Başvuru formu

2. Etkinlik programı

3. Başvurunun çağrı kapsamında olduğuna dair belge

4. Etkinlik yürütücüsü ve düzenleme kurulu üyelerinin yayın listelerini de içeren özgeçmişleri

5. Çalışma planı

6. Bütçe belgesi

7. Etkinliğin bilim kurulu listesi

8. Yabancı düzenleme kurulu listesi (varsa)

9. Çalışma süresini gösteren belge

10. Başvuru sahibinin akademik pozisyonunu gösteren belge

(Sadece başvuru formunun imzalı çıktısı istenmekte, diğer belgeler online başvuru sistemine yüklenmektedir.)

İzleme belgeleri:

1. Taahhütname                              5. Kesin hesap bildirim formu 

2. Rapor formu                                6. Ayrıntılı bütçe formu             

3. Etkinlik sonuç bildirgesi               7. Katılımcı listesi formu              

4. Katılımcı bilgi formu                     

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

60 Gün



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

19

2224/A-Yurt Dışı Bilimsel 

Etkinliklere Katılım Desteği 

Programı

A) Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar:

1-Başvuru Formu

2-Adayın Özgeçmişi ve Yayın Listesi

3-Etkinlikle ilgili kabul Mektubu (Sözlü sözlü sunum yapılacağı belirtilmeli)

4-Bildirinin tam metni ve özeti

5-Etkinliğin Programı veya katılımcı listesi

6-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS,IELTS, TOEFL) veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan 

lisans veya yurt dışında lisans üstü eğitim aldığını gösterir diploma fotokopsi

7-Adayın kurumundan veya başka bir yerden destek alıp almadığını belirten yazılı beyanı (kendi imzalı dilekçesi)

8-Adayın başka bir yerden destek almadığını belirten yazılı beyanı

9-Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olduğunu gösteren belge.

B) Yaz / Kış Okulu Desteği İçin Başvuranlar:

1-Online başvuru formu

2-Adayın özgeçmişi 

3-Etkinlik kabul mektubu

4-Etkinlik programı

5-Yabancı dil belgesi ( KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesinin onaylı örneği (bkz. yabancı dil puanları) veya aday 

araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisans veya lisansüstü eğitim aldığını 

gösterir diplomanın onaylı örneği)

6-Adayın kurumundan veya başka bir yerden destek alıp almadığını belirten yazılı beyanı

7-Adayın kayıtlı olduğu programın lisansüstü tez konusu  (Bağlı olunan üniversiteden tez konusunu belirten resmi bir yazı)

8-Adayın lisans ve lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri (transkriptler)

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

30 gün

20

2224/B -Yurt İçi Bilimsel 

Etkinliklere Katılım Desteği 

Programı

1-Başvuru Formu

2-Adayın Özgeçmişi ve Yayın Listesi

3-Etkinlikle ilgili kabul Mektubu (10 dakikalık sözlü sunum yapılacağı belirtilmeli)

4-Bildirinin tam metni ve özeti

5-Etkinliğin Programı veya katılımcı listesi

6-Adayın kuruluşundan destek alıp almadığının belirten yazı

7-Adayın kurumundan veya başka bir yerden destek alıp almadığını belirten yazılı beyanı (kendi imzalı dilekçesi)

8-Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olduğunu gösteren belge.

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

 30 Gün

21

2228-Son Sınıf Lisans 

Öğrencileri İçin Yurt İçi 

Lisansüstü (Yüksek 

Lisans/Doktora) Burs 

Programı

1-Başvuru Formu

2-Öğrenci Belgesi

3-Transkript aslı ya da Noter onaylı kopyası

4-Mezuniyet Belgesi/Diploma aslı ya da Üniversitesi tarafından onaylanmış

5-ALES Sonuç Belgesi 

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

9 Ay



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

22

2229-Lisans ve Lisans 

öncesi, Öğretmen ve 

Öğrencilere Yönelik Bilimsel 

Etkinlikleri Destekleme 

Programı

1-Başvuru Formu

2-Bilimsel etkinliğin amaç ve kapsamı, katılımcı sayısı, etkinliklerde görev alacak bilim insanlarının özgeçmişleri ve bilimsel 

çalışmaları

3-Etkinliğin programı ve bütçesi

4-Düzenlenecek etkinlik için başka bir kuruluştan destek alınıp alınmadığı

5-Varsa etkinliğin organizasyonunda işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar

6-Belirlenmiş ise, katılımcıların nasıl seçildiği ve katılımcı listesi ve kurumları

7-Milli Eğitim Bakanlığı-MEB'den öğretmen ve öğrencilere yönelik organizasyonlar için izin belgesi

8- Etkinliğin yapılacağı yerin seçiminde kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesisleri dışında konaklama ve iaşe hizmeti 

alınacak ise etkinliğin düzenleneceği bölgede piyasa fiyat araştırması yapılarak buna ilişkin tutanak ve teklifler

9- Lisansüstü öğrencileri ile genç araştırmacı ve uzmanlara (35 Yaş altı katılımcılar) yönelik düzenlenecek yaz/kış okulları 

ve kurslar için etkinliğin enstitülerce kredili ders olarak kabul edildiğine dair yazı 

10- Proje danışmanlığı eğitim etkinliklerinde; etkinlik koordinatörlerinin daha önce TÜBİTAK ya da başka bir kurumca 

desteklenen araştırma projesi yürütmüş/yürütüyor olduğunun belgesi,

11- Kabul ve taahhüt beyanları formu

12- Daha önce destek başvurusu yapılmış ancak reddedilmiş etkinlikler için değişiklik bildirim formu

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

 2 Ay 

23
2230-Yurt Dışı Yüksek 

Lisans Burs Programı

1-Başvuru Formu

2-Özgeçmişi

3-T.C.Kimlik Numarası Beyanı

4-ABD'de öğrenim görecekler için GRE Genel test Puan Belgesi ve TOEFL puan Belgesi

5- ABD Dışındaki ülkeler için TOEFL, KPDS, ÜDS, IELTS belgelelerinden biri ya da gideceği üniversitede kullanılacak 

yabancı dille eğitim yapan bir kuruluştan lisans, yurt dışı yüksek lisans derecesi almış olanların diploma fotokopileri

6-Transkript

7-Geçerli ALES (Akademik Personel ve lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesinin aslı ya da öğrenci işlerinden 

onaylı kopyası

8-Ayrıntılı çalışma planı

9-Yurt dışındaki üniversiteden yüksek lisans programına kabul edildiğine dair belge (YÖK-Yüksek Öğretim Kurulunca denk 

sayılma şartı aranır

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

25
2232- Yurda Dönüş 

Araştırma Burs Programı

1 - TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş (Özgeçmiş formatı başvuru formları içerisinde yer almaktadır),

2 - Başvuru sırasında yurt dışında yaşayan adaylar için yurt dışında ikamet edildiğine dair belgeler* (Elektrik, su, gaz 

faturası vb.),Türkiye’ye dönmüş adaylar için son üç yıla ait Türkiye’ye giriş çıkış kayıtlarının dökümü (İl emniyet 

müdürlüklerinden alınabilir),

3 - Başvuru koşullarındaki çalışma deneyimine esas alınacak yurtdışında alanıyla ilgili bir işte çalıştığına dair çalışma 

belgesi

4 -TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış aday tarafından imzalanmış ayrıntılı araştırma önerisi (Araştırma önerisi 

formatı başvuru formları içerisinde yer almaktadır),

5 -Çalışma deneyimine esas alınacak diplomanın fotokopisi veya mezuniyet belgesi

 6- Yurt dışındaki bilim insanlarından alınmış iki adet referans mektubu

3 Ay

2231-TÜBİTAK-LINDAU 

Bilimsel Etkinliklere Katılma 

Desteği Programı

Lisans Öğrencileri İçin:

1-Başvuru Formu

2-Özgeçmiş

3-Transkript

4-Niyet Mektıbu

5-Yabancı Dil Belgesi

6-Geçerli ALES Belgesi, aslı yada onaylanmış kopyası

7-İki adet Referans Mektubu

8-Bireysel başvuru yapan adaylar için aday gösterildiklerine dair Aday Öneri Yazısı

Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) Öğrencileri İçin

1-Başvuru Formu

2-Özgeçmiş

3-Yüksek Lisans öğrencileri için lisans transkripti, son dönemi itibariyle Yüksek Lisans Transkripti

4-Doktora öğrencileri için , Lisasns ve Yüksek Lisans transkripti, son dönem itibariyle, doktora transkripti

5-Niyet Mektubu

6-Yabancı Dil Belgesi

7- Varsa yayın listesi

8-Geçerli ALES Belgesi, aslı yada onaylanmış kopyası

9-İki adet Referans Mektubu

10-Bireysel başvuru yapan adaylar için aday gösterildiklerine dair Aday Öneri Yazısı

Doktora sonrası Araştırmacılar için

1-Başvuru Formu

2-Özgeçmişi ve yayın listesi

3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptleri

4-En son aldığı akademik dereceyi gösteren diplomanın fotokopisi (Yurt dışı doktorolar için YÖK'ten denklik belgesi 

fotokopisi)

5-Niyet Mektubu

6-Yabancı Dil Belgesi

7-Yayınların aldığı atıf sayısı ve H faktörü

8-İki adet Referans Mektubu

9-Bireysel başvuru yapan adaylar için aday gösterildiklerine dair Aday Öneri Yazısı

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

6 Ay24



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

26

2236 - Uluslararası 

Deneyimli Araştırmacı 

Dolaşımı Destek Programı 

(YENİ)

1. Başvuru formu

2. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış araştırma önerisi

3. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış adayın özgeçmişi

4. T.C. uyruklular için son başvuru tarihi itibariyle son üç yıla ait Türkiye’ye giriş çıkış kayıtlarının dökümü

5. Yabancı uyruklular için için son başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde iki yıl yurtdışında ikamet ettiğini gösterir 

belge

6. Doktora/uzmanlık diplomasının onaylı fotokopisi ya da alanında en az 4 yıl çalışmış olduğuna dair belge

7. Aday ile birlikte çalışacak olan ev sahibi kurum/kuruluştaki araştırmacı tarafından hazırlanan ve yapılacak araştırmanın 

katkılarını açıklayan niyet mektubu

8. Araştırma yapacağı kuruluşun en üst yetkilisi ya da kurulu tarafından düzenlenmiş, adayın istihdam edileceğine ilişkin 

yazı

9. Yurt dışındaki bilim insanlarından alınmış iki adet referans mektubu

10. Etik kurallara uyulacağına ilişkin taahhüt beyanı (araştırma önerisi formu içerisinde)

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

3 Ay

27

2237 - Proje Eğitimi 

Etkinliklerini Destekleme 

Programı

1- Eğitim etkinliğinin düzenlenme amaç ve kapsamı, beklenen katılımcı sayısı ile etkinlikte görev alacak 

eğitmenlerin/danışmanların özgeçmişleri ve bilimsel çalışmaları (proje deneyimleri özellikle belirtilmelidir)

2- Kabul ve taahhüt beyanları formu ve değişiklik bildirim formu

3- Daha önce destek başvurusu yapılmış ancak reddedilmiş etkinlikler için değişiklik bildirim formu

4-Planlanan teorik eğitimleri, uygulamaya yönelik planlanan çalışmaları ve tartışılacak konuları içeren etkinliğin bilimsel 

programı ile etkinliğin bütçesi

5- Varsa etkinliğin organizasyonunda işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların listesi ve bu kuruluşlardan destek alınıyorsa, 

alınan desteğin türü (konaklama yeri, laboratuvar olanakları vb.)

6- Etkinliğe kimlerin katılacağı belirlenmiş ise katılımcıların kurum bilgilerini içeren listesi ve katılımcıların nasıl seçildiğine 

ilişkin bilgi

7- Varsa daha önceki yıllarda yapılan benzer etkinliklerin listesi

8- Etkinliğin yapılacağı yerin seçiminde kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesisleri dışındaki tesislerden konaklama ve 

iaşe hizmeti alınacak ise etkinliğin düzenleneceği bölgede piyasa fiyat araştırması yapılarak buna ilişkin tutanak ve teklifler

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

2 Ay

28

2238 - Üniversite 

Girişimcilik ve Yenilikçilik 

Yarışması

1. Kişinin/grup üyelerinin öğrenci belgesi

2. Kişinin/grup üyelerinin özgeçmişi

3. Proje raporu (Proje hakkında detaylı bilgiyi içerecek olup, rapor formatı ve içerik başvuru sahibi tarafından 

oluşturulacaktır. Bu kapsamda herhangi bir taslak format bulunmamaktadır.)

4. Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kuruldan alınacak izin yazısı

5. İş Planı (Birinci aşamayı geçen projeler için daha sonra yüklenecektir.)

7 Ay

29

2239-Girişimcilik ve 

Yenilikçilik Eğitim ve 

Araştırma Faaliyetlerini 

Destekleme Programı

1. Başvuru Formu

2. İş Planı Sunumu

3. Yabancı Dil Durunmunu Gösteren Belge

4. Özgeçmiş

5. Firmaya Dair Bilgiler

6. Alınan Patentlerin Listesi

Programın Yürütme Kural ve İlkeleri

5 ay



SIRA 

NO

HİZMETİN 

ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ)

30
2241/B Sanayi Odaklı Lisans 

Bitirme Proje Yarışması

1. Öğrenci belgeleri

2. Proje özeti, (300 kelimeyi geçmemelidir)

3. Başvuru konusu projenin bitirme projesi olduğuna ilişkin Bölüm Başkanlığı yazısı

4. Belirlenmiş formatta hazırlanmış en fazla 10 sayfalık proje başvuru önerisi

5. Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan alınacak izin yazısı

6. 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

7 Ay

31
2242 - Lisans Öğrencileri 

Yazılım Projeleri Yarışması

Başvuru sahibinin sağlaması gereken Belgeler

1. Çevrimiçi başvuru formu (ıslak imzalı olacak)

2. Öğrenci belgeleri

3. Proje özeti (300 kelimeyi geçmemelidir)

4. Proje tasarım raporu

5. Etik Kurul Onay Belgesi gerektiren hallerde yerel Etik Kurul’dan alınacak izin yazısı, (Kurumumuza sunulan proje 

önerileri, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise 

başvuru öncesinde Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekmektedir.)

7 Ay

İlk Müracaat Teri : TÜBİTAK BİDEB Daire Başkanlığı                        İkinci Müracaat Yeri            : TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı

İsim : Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI                                     İsim                                        : Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU

Ünvan : TÜBİTAK BİDEB Daire Başkan V.                        Ünvan                                     : TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V.

Adres
: TÜBİTAK Atatürk Bulvarı No:221                          Adres                                     : TÜBİTAK Atatürk Bulvarı No:221

  Kavaklıdere/ANKARA                                                                                           Kavaklıdere/ANKARA

Tel. : 0312 468 53 00                                                     Tel.                                         : 0312 468 53 00

Faks : 0312 427 23 82                                                     Faks                                       : 0312 468 86 12 

e-Posta : mustafa.cufali@tubitak.gov.tr                               e-Posta                                  : erol.arcaklioglu@tubitak.gov.tr

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya 

yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


