2232 - Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı
Çağrının Amacı
Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek
projelere katkı sağlamak üzere/alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya
teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip
başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından
Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen
üniversite*, sanayi** kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini
sağlamak için destek verilecektir.
Burs/Destek Kapsamı
Bu program ile,
 Proje Yürütücüsüne yönelik burs,
 Proje yürütücüsünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,
 Araştırma başlangıç paketi ödeneği,
 Araştırma projesi desteği,
Araştırmacı ekibinin oluşturulması desteği (Türkiye’de yürüteceği araştırmaları için
araştırma ekibinde yer vereceği 5 doktora öğrencisinin burs giderleri ),
 Projede yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,
 Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi/Genel Gider,
 Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği,
 Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için yol desteği,
sağlanır.
Destek süresi en az 24 ay, en fazla 36 aydır.
Proje yürütücüsü, yurt dışında bulundukları kurum/kuruluşlardaki bilgi birikimlerini
ülkemize daha kolay aktarabilmeleri amacıyla destek süresi boyunca her yıl 3 aya
kadar yurt dışında bulunabilir. Proje yürütücüsü, yurt dışında bulunacağı süreyi
TÜBİTAK’a en az 1 hafta öncesinden bildirmek zorundadır. Yurt dışında bulunduğu
süre boyunca proje durdurulmaz, burs ve destek ödemeleri devam eder. Destek
süresinin yurtdışında geçirilen bölümünün ayrıntılı gerekçesine gelişme raporlarında
yer verilir.
Yürütücünün, herhangi bir kurum/kuruluşta kadrolu/sözleşmeli şekilde ücretli olarak
çalışmaya başlaması durumunda da kendisine ve varsa ailesine yönelik bursu
ödenmeye devam eder.
Desteklenen yürütücünün destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 6 ay
içinde aşağıdaki belgeleri TÜBİTAK’a göndererek araştırmasına başlaması gerekir.
Ev sahibi kurumun üniversite olması halinde, desteklenen proje yürütücüsünün ev
sahibi kurumda her dönem en az bir ders vermesi gerekmektedir.
Her aday başvurusunu sadece bir araştırma Kurumu için gerçekleştirebilir.

* Üniversite: Devlet ve Vakıf Üniversitelerini (Üniversiteler için ayrılacak kontenjanın en az %60’ı
Araştırma Üniversitelerine ait olacaktır),
** Sanayi: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini tanımlamaktadır.
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Başvuru Koşulları
Proje başvurusu yurtdışından Türkiye’ye araştırmalarını yürütmek üzere
gelen/gelecek olan araştırmacı tarafından yapılır.
Başvuru yapacak proje yürütücüsü başvurunun son günü itibariyle:
 Son 3 yıl içinde 12 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş olmalıdır. Bir yıl
içinde toplamı on beş günü aşmayan kısa süreli ziyaretler ve mecburi askerlik
hizmeti bu sürenin dışındadır.
 Daha önceden aldığı burs veya destek ile yurt dışına eğitim, araştırma vb.
amacıyla ile giden ve Türkiye’ye dönüşünde mecburi hizmeti bulunan
araştırmacılar bu programa yürütücü olarak başvuru yapamazlar.
Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması
gerekir.
 Genç Araştırmacı:
Son 4 yıl içerisinde doktorasını almış, yurt dışında en az Doktor Öğretim Üyesi
(Yardımcı Doçent) olarak çalışmış ve/veya doktora sonrası araştırma deneyimine
sahip kariyerinin başında olan araştırmacılar
Lisans sonrası 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi (Yurt dışında tamamlanmış tezli
yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 2 yılı, tamamlanmış doktora eğitimi süresinin
en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir.)
 Deneyimli Araştırmacı:
Yurt dışında 4 yıl süre ile en az Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) olarak
çalışmış olan araştırmacılar
Lisans sonrası en az 6 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi ve “ekip lideri” olan
araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en
fazla 2 yılı, tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda
değerlendirilir.)
Çalışma deneyimi koşulunu sağlayan sahip genç ve deneyimli araştırmacıların
aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini sağlaması gerekir.
Genç araştırmacılar için:
 Programa üniversiteden başvuran genç araştırmacıların Türkiye’ye
gelmeden önce, öğretim üyesi olarak ve/veya doktora sonrası
araştırmalarını yürüttüğü yurtdışındaki üniversitenin başvuru
tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında QS (Quacquarelli
Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite
Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda
ilk 100 üniversite arasında olması veya
 Programa üniversiteden başvuran genç araştırmacıların, başvuru
tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters
tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar
Listesinde” bulunması veya
 Programa özel sektörden başvuran genç araştırmacıların, Türkiye’ye
gelmeden
önce
çalışmalarını
yürüttükleri
yurtdışındaki
kurum/kuruluşun başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir
yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından
yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500
Şirket” sıralamasında yer almış olması veya
 Programa kamu araştırma enstitülerinden başvuran genç
araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışında çalışmalarını
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yürüttükleri kamu araştırma enstitülerinin başvuru tarihinden itibaren
son üç yılın herhangi bir yılında Scimago kamu araştırma
enstitüleri/kurumları sıralamasında (Scimago Institutions RankingsGovernment) ilk 250 kurum arasında yer almış olması gerekmektedir.
Deneyimli araştırmacılar için:
 Programa üniversiteden başvuran deneyimli araştırmacıların,
Türkiye’ye gelmeden önce başvuru tarihinden itibaren son üç yılın
herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En
Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunması veya
 Programa üniversiteden başvuran deneyimli araştırmacıların,
Türkiye’ye gelmeden önce yurt dışında araştırmalarını yürüttüğü
üniversitenin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir
yılında QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher
Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan
bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında olması veya
 Programa özel sektörden başvuran deneyimli araştırmacıların,
Türkiye’ye gelmeden önce çalışmalarını yürüttükleri yurtdışındaki
kurum/kuruluşun başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi
bir yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından
yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500
Şirket” sıralamasında yer almış olması veya
 Programa kamu araştırma enstitülerinden başvuran deneyimli
araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışında çalışmalarını
yürüttükleri kamu araştırma enstitülerinin başvuru tarihinden itibaren
son üç yılın herhangi bir yılında Scimago kamu araştırma
enstitüleri/kurumları sıralamasında (Scimago Institutions RankingsGovernment) ilk 250 kurum arasında yer almış olması gerekmektedir.
Başvuru, en son öğrenim derecesi üzerinden yapılır. Başvuru sırasında en son
öğrenim derecesine ait diplomanın kullanılmadığı tespit edilirse, başvuru
değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Bu durum destek aşamasında ortaya çıkarsa,
burs ve desteğin iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
Başvuru Belgeleri







Proje öneri formu
Programa başvuran yürütücü tarafından hazırlanacak, Türkiye’ye geliş
amacını, geldiğinde gerçekleştireceği araştırma proje/planlarını ve program
sonrası kariyer planını içeren motivasyon mektubu
Başvuru sırasında yurt dışında yaşayanlar için yurt dışında ikamet edildiğine
dair belgeler (vergi sertifikası, kira sözleşmesi veya aylık elektrik faturası gibi
belgeler)
T.C. vatandaşı araştırmacılar için son başvuru tarihinden itibaren geriye doğru
3 yıl için e-devletten alınmış Türkiye’ye giriş-çıkış kaydı
En son öğrenime ilişkin diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı
örneği. (Türkçe veya İngilizce dışında olan diplomanın onaylı İngilizce
tercümesi gönderilmelidir)
Doktora derecesi olmayan araştırmacıların yurt dışında tam zamanlı araştırma
tecrübesi olduğunu gösteren belge(ler) (örneğin insan kaynakları biriminden
alınmış ve hangi pozisyonda, haftada kaç saat ve ne kadar süre ile
çalışıldığını gösteren çalışma belgesi)
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Etik kurallara uyulacağına ve gerekirse yasal izin/izinlerin alınacağına ilişkin
taahhüt beyanı
Başvuru için ev sahibi kurum üniversite ise; rektör veya rektör yardımcısı;
6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış bir araştırma altyapısı ise merkez
müdürü; özel sektör kuruluşu veya diğer kamu kurum/kuruluşu ise; kuruluş
yetkilisi veya yetkilendireceği kişi tarafından imzalanmış davet mektubu.
Özgeçmiş
Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılır. Bu
nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde
sisteme yüklenmelidir.

Başvuru Yöntemi
Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr
adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir.
Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri
yüklenmelidir.
Başvuru aşamasında belgelerin sisteme yüklenmesi yeterlidir, ayrıca BİDEB’e
ulaştırılması gerekmez.
Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç ve Kapanış Tarihleri)
Başvuru Dönemi

Başlangıç Tarihi

Kapanış Tarihi

2018

15/12/2018

15/02/2019
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2232 Uluslararası Lider Araştırmacı Programı Destek Üst Limitleri

Araştırma Başlangıç Paketi Ödeneği
Araştırma Desteği (PTİ ve Kurum Hissesi/Genel Gider hariç)
Proje Yürütücüsü İle Eş ve Çocukları İçin Yol Desteği

Tek Seferlik (TL)
Genç Araştırmacı: 500.000
Deneyimli Araştırmacı: 1.000.000
720.000
Seyahat Bilet Tutarı (Geliş için)

Aylık (TL)
Genç Araştırmacı: 20.000
Deneyimli Araştırmacı: 24.000
Proje Yürütücüsünün Varsa Eş veya Çocuğu İçin Aile Yaşam 2.250
Gideri Bursu
Araştırmacı Ekibinin Oluşturulması Desteği (Araştırma Ekibinde Öğrenci Başına 4.500
Yer Vereceği 5 Doktora Öğrencisinin Burs Giderleri)
Ev Sahibi Kurum/Kuruluşa Kurum Hissesi/Genel Gider Ödeneği 3.750
Projede Yer Alacak Araştırmacılara Verilecek PTİ
750
Proje Yürütücüsü İle Eş ve Çocukları İçin Sağlık Sigortası Kişi başı 100
Desteği
Proje Yürütücüsüne Yönelik Burs

Tam çağrı metni için tıklayınız.
Başvuru yapmak için tıklayınız.
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