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1.  Çağrının Amacı ve Kapsamı 

Program kapsamında, lise veya lisans eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrencilere; 

sosyal ağlarını genişletmeleri, yeni kültürler tanımaları, mesleki ve teknik becerilerini 

geliştirmeleri, kariyerlerini şekillendirmeleri, eğitim aldıkları alanlarda edindikleri bilgi 

birikimini uygulama becerisi kazanmaları ve yeteneklerini belli konular üzerinde 

yoğunlaştırmaları amacıyla yurt dışında düzenlenen staj ve yaz/kış okulları gibi kısa süreli 

bilimsel eğitim etkinliklerine katılım için destek verilir. 

 

Bu çağrı duyurusu, yurt dışındaki kısa süreli bilimsel eğitim etkinliklerine katılımın 

desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı 

duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

 

2.  Destek Kapsamı ve Miktarı  

 
2.1. Destek Kapsamı  

Yurt dışındaki bilimsel eğitim etkinliklerine katılmak isteyen öğrencilere seyahat ve katılım 

ücreti desteği ile aylık burs olanağı sağlanır. 

 

2.2. Destek Miktarı  

Yurt dışında düzenlenen bilimsel eğitim etkinliklerine katılacak kişilere verilecek destek 

miktarı programın internet sayfasında yer almaktadır. Burs süresi 2 ayı aşmamak koşuluyla, 

eğitim süresi ile sınırlıdır. Aylık burs miktarı 1 ay 30 gün kabul edilerek eğitim süresi 

üzerinden hesaplanır. 

 

3. Başvuru Koşulları, İstenilen Belgeler ve Başvuru Yöntemi 

3.1. Başvuru Koşulları 

3.1.1. Yurt içinde lise veya lisans öğrencisi olmak (3.1.2.3 veya 3.1.2.4. maddeleri 

kapsamındakiler hariç) 

3.1.2. Aşağıdaki koşullardan birini sağlamak: 
3.1.2.1. Başvuru yapılan dönemde 2248-Mentorluk Desteği Programı kapsamında 

destekleniyor olmak, 

3.1.2.2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yerleştirme puanı sıralamasına 

göre ilk 25.000’e girmek ve alt kriterlerden birini sağlamak; 

 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 

veya 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri 

Desteği Programı’ndan birini başarı ile tamamlamış olmak, 

 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Programının final 

aşamasında derece almak, 

 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında 2. Aşama 

başvurusu yapma hakkı kazanmış olmak, 
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 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında bursiyer 

olmak, 

 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 

desteğinden yararlanmış olmak. 

3.1.2.3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları (ortaokul 

düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği 

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt 

içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine 

kayıt yaptırmak, 

3.1.2.4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje 

Yarışmalarında ülkemiz adına yarışarak birincilik, ikincilik, üçüncülük, 

dördüncülük veya özel ödül derecesi alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki 

üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak, 

3.1.3. Başvuru sahibi lisans öğrenimi görüyor ise aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir: 

3.1.3.1. Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere; en az 2,50/4,00 veya not sistemi 

yüzlük sisteme göre düzenlenmiş üniversiteler için en az 65/100 genel ağırlıklı 

not ortalamasına sahip olmak, 

3.1.3.2. Eğitimin düzenleneceği dilde aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin 

sağlanması gerekir: 

 Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL 

sınavlarından birinden en az 60 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM 

tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 

muadil puan almış olmak, 

 Yurt dışında katılacağı bilimsel etkinliğin eğitim dilinde Türkiye’deki bir 

lisans programında (Öğrenim görülen programın %100 yabancı dilde 

eğitim vermesi gerekir) öğrenci olmak. 

3.1.4. Başvurunun ilk günü itibarıyla son 5 yılın herhangi bir yılında aşağıdaki 

sıralamalardan birini sağlayan bir kurum/kuruluştan* eğitimine katkı sağlayacak bir 

alanda yaz/kış okulu veya staj programına kabul edildiğini belgelendirmek,  

3.1.4.1. THE (Times Higher Education) veya QS (Quacquarelli Symonds) Dünya 

Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan 

sıralamalarda ilk 250 üniversite, 

3.1.4.2. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yayınlanmış 

dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2500 şirket, 

3.1.4.3. Scimago kurumlar sıralamasında sağlık - yükseköğretim - kamu - özel alt 

alanlarında ilk 250 kurum, 

3.1.4.4. En fazla yatırım alan başarılı start-up ve unicorn şirket 

 CBInsights tarafından yayınlanan ve girişim seviyesinden 1 milyar ABD 

doları ve üzeri değerlemeye ulaşan “Unicorn” şirketler listesi 

 Crunchbase ve CBInsights veritabanlarına göre son 5 yılda kurulup son 5 

yılda en fazla yatırım alan ilk 1000 firma 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022
https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard
https://www.scimagoir.com/rankings.php
https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies
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*Kabul alınan kuruluşun bu koşulları sağlayan kuruluşlar arasında yer almaması halinde 

kuruluşun uygunluğu BİDEB Grup Yürütme Kurulu (GYK) tarafından değerlendirilir. 

3.1.5. Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak, 

3.1.6. 3.1.2.3. veya 3.1.2.4. maddeleri kapsamındakiler hariç başvuru yapılan dönemde 

öğrenim faaliyetlerine yurt içinde devam ediyor olmak (Özel öğrenci statüsünde olanlar, 

pasif öğrenciler, yabancı dil hazırlık aşamasında olanlar bu programa başvuru yapamaz). 

3.2. Başvuru Belgeleri 

3.2.1. Etkinlik Bilgileri Formu 

 

3.3. Başvuru Yöntemi 

3.3.1. Başvuruların en geç eğitim etkinliğinin düzenleneceği tarihten bir önceki başvuru 

döneminde yapılması gerekmektedir. Başvurular, çağrı duyurusunda belirtilen başvuru 

tarihleri içinde başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılması esastır. 

3.3.2. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra, 

onaylanan başvurunun geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir 

dilekçenin BİDEB e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e 

ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır. 

 

4. Değerlendirme 

4.1. Başvuru belgeleri programın başvuru koşulları doğrultusunda kontrol edilir. Başvuru 

koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme 

sonucunda iade edilir.  

4.2. İncelemeyi geçen başvurular GYK tarafından değerlendirilir. Desteklenmesi uygun 

bulunan başvurular Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek 

miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.  

 

5. İzleme ve Sonuçlandırma 

5.1. Program kapsamında yurt dışı eğitim etkinliğine katılacak kişilere en erken eğitim 

başlangıç tarihinden bir ay önce burs ve eğitim katılım ücreti desteği ödenir. Burs ve 

katılım ücreti ödemesi için, desteğe hak kazanan başvuru sahibi imzalı taahhütnameyi 

kendilerine e-posta ile bildirilecek süre içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine 

yüklemelidir. 

5.2. Yurt dışı için gerekli pasaport, vize, seyahat, sigorta işlemleri ile Milli Eğitim Bakanlığı 

ve varsa bağlı oldukları kuruluşlarla ilgili işlemlerin başvuru sahibinin kendisi veya 

velisi/vasisi tarafından yapılması gerekmektedir. 

5.3. Uçak bileti desteği talep edilmesi halinde TÜBİTAK tarafından sağlanacaktır. Destek 

kararının açıklandığı tarihten önce kendi imkânları ile yurt dışına çıkmış bursiyerlere 

geriye dönük ödeme yapılmaz. Uçak bileti işlemleri için http://seyahat.tubitak.gov.tr 

http://seyahat.tubitak.gov.tr/
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adresinden bilet talebinde bulunulmalıdır. Bilet işlemleri için 

seyahat.isleri@tubitak.gov.tr adresinden iletişime geçilmelidir. 

5.4. Etkinlik sonrasında; izleme belgelerinin sisteme yüklenmesi ve ilgili belgelerin uygun 

bulunmasından sonra kişinin destek süreci sonuçlandırılır. 

5.5. Yurt içinde veya yurt dışındaki başka bir kuruluştan bilimsel eğitim etkinliğine katılmak 

için maddi destek alınıyorsa başvuru esnasında, daha sonra destek alınmaya 

başlanması halinde destek alındığı tarihte BİDEB’e yazılı olarak bilgi verilmelidir. Bu 

durumda bursiyere verilecek aylık burs miktarı GYK’da yeniden değerlendirilir.  

 

6. Yükümlülükler 

6.1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgeleri 

BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine yüklemek suretiyle bursunu başlatmakla 

yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. 

Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler veya GYK’nın kabul edeceği araştırmaya 

başlanılmasını engelleyen nedenlerle burs başlatma işlemini tamamlayamayanların 

durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Burs başlatma süresi GYK kararı ile en 

fazla 6 ay uzatılabilir. 

6.2. Desteklenen kişiler,  katıldığı eğitim etkinliği için verilen desteğe ait izleme belgelerini 

eğitimin bitiş tarihinden sonraki 30 gün içinde sisteme yüklemek zorundadır. 30’uncu 

günün tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü belgelerin 

yüklenmesi için son tarihtir. Belgelerin 30 gün içinde yüklenmemesi durumunda, 

gerekçenin BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Mazeretin Grup Koordinatörü 

tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir. Ancak belge gönderim 

süresi etkinliğin bitiş tarihi itibarıyla 6 aydan fazla olamaz. 

6.3. TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınması halinde alınan destek 

tutarı BİDEB’e yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi 

aldığı destek kalemlerinin tamamını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kanuni faizi 

ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.  

6.4. Destek kalemleri kapsamına girmeyen gider belgesi sunulması, aslı veya aslı gibidir 

şeklinde istenen belgelerin onaysız kopyasının sunulması durumunda ve benzeri 

nedenlerle uygun bulunmayan harcamalar için herhangi bir hak talep edilemez. 

6.5. Eğitim sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi 

durumunda, Başkanlık kararı ile destek iptal edilir, varsa ödenmiş bulunan destek 

miktarı bu tarihten itibaren 30 gün içinde TÜBİTAK hesabına iade edilir. 

6.6. Eğitimin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya mücbir sebepler dışında iptal 

edilmesi halinde iptal durumunun, etkinlik tarihinden önce BİDEB’e yazılı olarak 

bildirilmesi zorunludur. 

6.7. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle 

tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir. 

6.8. Yükümlülüklere uyulmaması halinde Taahhütname hükümleri uyarınca işlem yapılır. 
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7. Çağrı Takvimi  

7.1. Program 365 gün başvuruya açıktır. 

7.2. Başvuru değerlendirmeleri programın işleyişine göre periyodik olarak yapılacaktır. 

 

8. İlgili Mevzuat 

8.1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları 

Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik 

8.2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim İnsanı Destek Programları 

Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

8.3. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Dış 

Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin 

Yönerge 

8.4. İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda, Grup Yürütme 

Kurulu kararları uygulanır. 

 

9. Tanımlar ve Kısaltmalar 

 Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını, 

 BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını, 

 Dizi Pusulası: Harcamaların ayrıntılı dökümünü gösteren belgeyi, 

 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 Koordinatörü: Grup yöneticisini, 

 Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar 

oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu, 

 Staj: Eğitim alınan alanda edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri artırmak amacıyla yapılan 

uygulamalı çalışmaları, 

 Taahhütname: Destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara 

ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin beyanı, 

 Yaz/Kış Okulu: Yaz ve kış aylarında düzenlenen ve belirli bir konunun sunulmasını, 

tartışılmasını veya öğretilmesini amaçlayan faaliyeti ifade eder. 


