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EĞİTİM BURS VE DESTEK PROGRAMLARI

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bilim ve teknoloji üretebilen,
ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, dünya
bilim ve teknolojisine katkıda bulunan saygın bir Türkiye’nin yaratılması için vazgeçilmez öneme sahip olan bilim insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yardımcı
olmak amacıyla bu kesime yönelik destekleyici ve teşvik edici programlar ve etkinlikler yürütmektedir.
Bu kapsamda BİDEB;
• Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları vermekte,
• Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla girişimcilik ve yenilikçilik alanında lise ve üniversite düzeyinde yarışmalar düzenlemekte,
• Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen doktora ve doktora sonrası araştırmalar için
destek sağlamakta,
• Yurt dışında çalışmakta olan bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye gelmesini teşvik etmekte,
• Bilim insanlarının/araştırmacıların yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılımı
için destek sağlamaktadır.

Bu kitapta yer alan programların tümü 2018 yılındaki düzenlemeleri kapsamaktadır. Programlarla
ilgili son güncellemelere programın web sayfasından ulaşılabilir.
BİDEB
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2205
Yurt İçi Lisans Burs Programı

Üniversitede örgün öğretim gören lisans öğrencilerini temel fen ve sosyal bilimler
alanlarına yönlendirmek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini
sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim
insanları olarak yetişmelerini sağlamaktır.
BURSİYER OLABİLME KOŞULLARI:
Bursiyer olabilmek için A, B, C, Ç veya
D bentlerinden herhangi birindeki
koşulların sağlanması gerekmektedir.
A) ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT)
VE/VEYA TEMEL YETERLİLİK TESTİ
(TYT) SONUCUNA GÖRE BURSİYER
OLABİLME KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak
2. ÖSYM Başkanlığınca yapılan Alan
Yeterlilik Testi (AYT) ve/veya Temel
Yeterlilik Testi (TYT) sonucunda, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen puan
türünde ve sayıda öğrenci arasına girerek,
doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beşerî
bilimler alanlarında Yönetim Kurulu
tarafından
belirlenmiş
bölümlerden
birine kayıt yaptırmak
3. Daha önce bir
bitirmemiş olmak

lisans

eğitimini

B) ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARINDA DERECEYE GİRENLER İÇİN
BURSİYER OLABİLME KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda
altın, gümüş veya bronz madalya alıp üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla
ilgili bölümlerinden/programlarından birine
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kayıt yaptırmak (Bu alanlarla ilgili
bölümler/programlar ÖSYS Kılavuzu’nda
yer almaktadır)
C)ULUSLARARASI PROJE YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLER İÇİN
BURSİYER OLABİLME KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak
2. TÜBİTAK
tarafından
düzenlenen
Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma
Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK
tarafından gönderildiği Uluslararası Proje
Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve
birincilik, ikincilik ya da üçüncülük alarak
üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla
ilgili
bölümlerinden/programlarından
birine kayıt yaptırmak (Bu alanlarla ilgili
bölümler/programlar ÖSYS Kılavuzu’nda
yer almaktadır)
Ç) ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARINDA
DERECEYE GİRENLER İÇİN BURSİYER
OLABİLME KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak
2. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal
Bilim Olimpiyatlarının İkinci Aşama Sınavı
sonucunda madalya alarak gireceği ilk
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)
sonucunda üniversitelerimizin bu yarışma
alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptırmak

(Bu alanlarla ilgili bölümler/programlar
ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır)

3. Daha önce bir
bitirmemiş olmak

D)
ÇİFT
ANADAL
PROGRAMINA
KAYIT YAPTIRANLAR İÇİN BURSİYER
OLABİLME KOŞULLARI

DESTEK ÖZELLİKLERİ

1. T.C. vatandaşı olmak
2. 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

lisans

eğitimini

Burs süresi, normal öğrenim süresinin
sonuna kadardır. Çift anadal bursunun
süresi anadal programının normal
öğrenim süresinden 1 yıl sonrasına
kadardır.
Burs miktarı 750 TL’den 4000 TL’ye
kadardır.
BAŞVURU DÖNEMİ
Mart (Sadece Çift Anadal Programına
(ÇAP) dahil olanlar) ve Ekim ayında
olmak üzere yılda 2 dönem başvuru
alınmaktadır.

•
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)

PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/cagri_metni_2205_2018_ng-1.pdf
BİDEB
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2211

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
Üniversitelerimizde tezli yüksek lisans / doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri
destekleyerek;
• Bilim insanlarının yetişmesine,
• Ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine,
• Üniversite - sanayi iş birliğinin geliştirilmesine,
• Lisans eğitimini fen bilimleri alanlarında yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşerî
bilimler alanlarına geçişine katkı sağlamaktır.
YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI
İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

2210-B SOSYAL BİLİMLERE
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Koşullar:

• Lisans eğitimini doğa bilimleri,
mühendislik ve teknoloji bilimleri,
tıbbi bilimler ile tarımsal bilimlerde
tamamlamış ve Grup Yürütme Kurulu
önerisi
ile
Başkanlık
tarafından
belirlenen Sosyal ve Beşeri Bilimler
alanlarında tezli yüksek lisans derecesi
veren bir programda kayıtlı olmak

• T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı Kanun'da
geçen Mavi Kart sahibi olmak
• Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren
tezli bir yüksek lisans programında
kayıtlı olmak
• Özel öğrenci statüsünde olanlar ve
klinik tıp bilimleri alanlarında tezli
doktora yapanlarla, sanatta yeterlilik
öğrenimi görenler başvuru yapamaz.
• 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın
alt programlarına aynı başvuru dönemi
içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
• TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde
çalışmakta olanlar bu programa başvuru
yapamaz.
2210-A GENEL YURT İÇİ
LİSANS BURS PROGRAMI

YÜKSEK

• Bilimsel hazırlık dahil eğitiminin en geç
3. döneminde kayıtlı olmak
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GEÇİŞ

• Bilimsel hazırlık dahil eğitiminin en geç
3. döneminde kayıtlı olmak
• Üniversiteye yerleştiği bölüm için kabul
edilen yerleştirme puan sıralamasında
ek puan olmaksızın ilk 50.000 içinde
olmak
2210-C YURT İÇİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI
• TÜBİTAK’ın belirlemiş olduğu öncelikli
alanlar listesinde yer alan tez önerisinin

enstitüsü tarafından onaylanmış olması
2210-D YURT İÇİ SANAYİYE YÖNELİK
YÜKSEK LISANS BURS PROGRAMI
• TÜBİTAK’ın belirlemiş olduğu öncelikli
alanlar listesinde yer alan ve sanayi
alanındaki bir soruna çözüm olacak
konudaki tez önerisinin enstitüsü
tarafından onaylanmış olması
2210-E DOĞRUDAN YURT İÇİ YÜKSEK
LİSANS BURS PROGRAMI
• BİDEB’in yurt içi lisans bursiyeri iken
öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp
takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin
tezli yüksek lisans programına başlamak
• BİDEB lisans bursiyeri olup başvuruda
belirtilen lisans programından 4’lük not
sistemi için en az 2.8, 100’lük not sistemi
için en az 72 ortalama ile mezun olmak
• Mezun olunan dönemi takip eden
dönemde
doğrudan
bursiyerlik
başvurusu yapmak

DOKTORA BURS PROGRAMLARI IÇIN
BAŞVURU KOŞULLARI
Genel Koşullar:
• T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda
geçen Mavi Kart sahibi olmak
• Türkiye’de doktora derecesi veren bir
programda kayıtlı olmak
• Bütünleşik doktora programında kayıtlı
adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek
lisans sonrası doktora programında
kayıtlı adaylar için tezli yüksek lisans
mezunu olmak
• Özel öğrenci statüsünde olanlar ve
klinik tıp bilimleri alanlarında tezli
doktora yapanlarla, sanatta yeterlilik
öğrenimi görenler başvuru yapamaz.
• 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın
alt programlarına aynı başvuru dönemi
içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
• TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde
çalışmakta olanlar bu programa başvuru
yapamaz.

BİDEB
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2211-A GENEL YURT İÇİ DOKTORA
BURS PROGRAMI
• Bilimsel hazırlık dahil eğitiminin en geç
6. döneminde kayıtlı olmak
2211-B SOSYAL BİLİMLERE
DOKTORA PROGRAMI

GEÇİŞ

• Lisans eğitimini doğa bilimleri,
mühendislik ve teknoloji bilimleri,
tıbbi bilimler ile tarımsal bilimlerde
tamamlamış ve Grup Yürütme Kurulu
önerisi
ile
Başkanlık
tarafından
belirlenen sosyal ve beşeri Bilimler
alanlarında bütünleşik doktora/tezli
yüksek lisans sonrası doktora derecesi
veren bir programda kayıtlı olmak
• Bilimsel hazırlık dahil eğitiminin en geç
6. döneminde kayıtlı olmak
• Üniversiteye yerleştiği bölüm için kabul
edilen yerleştirme puan sıralamasında
ek puan olmaksızın ilk 50.000 içinde
olmak
2211-C YURT İÇİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
DOKTORA BURS PROGRAMI
• TÜBİTAK’ın belirlemiş olduğu öncelikli
alanlar listesinde yer alan tez önerisinin
enstitü tarafından onaylanmış olması
2211-E DOĞRUDAN YURT İÇİ DOKTORA
BURS PROGRAMI
• BİDEB’in yurt içi lisans ve/veya
yüksek lisans bursiyeri iken (2210-C
ve 2210-D programları kapsamındaki
bursiyerler hariç) öğrenimlerini başarıyla
tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç
ara vermeksizin doktora programına
başlamak
• Lisans sonrası bütünleşik doktora
programına kayıt yaptıran adaylar için
BİDEB lisans bursiyeri olup başvuruda
belirtilen lisans programından 4’lük not
sistemi için en az 2.8, 100’lük not sistemi
için en az 72 ortalama ile mezun olmak
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• Tezli yüksek lisans sonrası doktora
programına kayıt yaptıran adaylar için
BİDEB yüksek lisans bursiyeri olup
başvuruda belirtilen yüksek lisans
programından 4’lük not sistemi için en
az 2.8, 100’lük not sistemi için en az 72
ortalama ile mezun olmak
• Mezun olunan dönemi takip eden
dönemde
doğrudan
bursiyerlik
başvurusu yapmak
BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvurular, çağrı duyurusunda ilan
edilen tarihler içerisinde http://e-bideb.
tubitak.gov.tr
adresi
üzerinden
çevrimiçi olarak yapılır.
BAŞVURU DÖNEMİ
Yılda iki dönem başvuru alınmaktadır.
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme puanının hesaplanmasında
yüksek lisans için lisans not ortalaması,
doktora için lisans ve/veya yüksek lisans
not ortalamaları ile ALES puanı ve ÖSYM
sıralaması kullanılır.
BURS SÜRESİ
Burs süresi, bursiyerin desteklenmeye
başladığı başvuru dönemi esas alınarak
yüksek lisans için 24 ay, doktora için 48
aydır.
Öncelikli
alanlar
yüksek
lisans
burslarında, bursiyerin desteklenmeye
başladığı başvuru dönemi esas alınarak
yüksek lisans için 12 ay ve öncelikli alanlar
doktora bursunda ise 36 aydır.

BURS TÜRLERİ

YÜKSEK LİSANS
BURSU

DOKTORA BURSLARI

Tam Burs
(Ay)

Kısmi Burs
(Ay)

Tam Burs
(Ay)

Kısmi Burs
(Ay)

Temel Burs

1.700 TL

550 TL

2.800 TL

650 TL

Öncelikli Alanlar

2.100 TL

600 TL

3.000 TL

800 TL

Sanayiye Yönelik

2.100 TL

600 TL

3.000 TL

800 TL

Sosyal ve Beşerî Bilimlere Geçiş

2.500 TL

700 TL

3.000 TL

1.000 TL

BURS MİKTARI
• Doktora bursiyerlerine her yıl Mart ve
Ekim aylarında 400 TL ek destek ödenir.
• Diğer Kamu Kurum Kuruluşlarından burs ve/veya öğrenim kredisi alan
öğrenciler, doktora programlarına tam
zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir
kurum/kuruluşta çalışmamak ve ilgili
çağrı dokümanında TÜBİTAK tarafından

tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine
getirmek şartıyla aynı anda TÜBİTAK
BİDEB yurt içi doktora burslarında da
desteklenebilir. Ancak, bir bursiyerin
bu şekilde alabileceği toplam aylık burs
miktarı 4.500 TL’yi geçemez.

PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/bideb/2211
BİDEB
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2213-A
Yurt Dışı Doktora Burs Programı
ÇAĞRININ AMACI VE KAPSAMI

• Sistem Mühendisliği

Yurt Dışı Doktora Burs Programı’nın
amacı, BTYK tarafından belirlenen
öncelikli alanlar ile Bilim Kurulu
tarafından
belirlenen
alanlarda
nitelikli bilim insanının yetiştirilmesi
için yurt dışında doktora öğrenimine
destek sağlamaktır. Bu programa
başvuracak bursiyer adaylarının lisans
öğrenimlerinde son sınıfa geçmiş, lisans
öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü
programına kayıtlı veya bir yüksek lisans
programını tamamlamış olması gerekir.

• Bilgi Güvenliği

Bu
program
kapsamında
sadece
aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora
eğitimi almak isteyenlere eğitim burs
desteği sağlanmaktadır:

BAŞVURU KOŞULLARI

• Malzeme Teknolojileri
• Biyomalzemeler
• Enerjik Malzemeler
• Elektronik- Elektromanyetik Malzemeler
• Lazer Teknolojileri
• Optik
• Algılayıcılar
• Nanoteknoloji
• Nükleer Enerji
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları
• Enzimler ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
• Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi
• Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
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• Yazılım Doğrulama ve Geçerleme,
Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Yazılım
Gereksinim
Mühendisliği,
Yazılım
Tasarımı
• Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
• Uydu / Uzay Aracı Yönelim Belirleme ve
Kontrol Sistemleri
• Uzay Aracı Sistem Tasarımı

1. T.C. vatandaşı olmak
2. Başvuru yılının ilk günü itibarıyla 35
yaşından gün almamış olmak
3. Geçerli
Akademik
Personel
ve
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit
ağırlıklı puanı en az 75 olmak veya bu
puana eş değer GRE veya GMAT sonuç
belgesine sahip olmak
4. Öğrenim
gördüğü
üniversitenin
not sistemi esas olmak üzere, lisans
öğrenimini, en az 2.50/4 veya 65/100 ve
(yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini
en az 2,80/4 veya 72/100 ağırlıklı genel
not ortalaması ile bitirmiş olmak
5. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından
birini sağlamak;
a. Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak
üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en
az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2

yıl olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en
az 72 puan veya bu puanlara eş değerliği
YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan
belirtilen puanlara eş değer puanlar
almış olmak

BAŞVURU DÖNEMİ
Yılda iki dönem başvuru alınmaktadır.

b. Yabancı dille öğretim yapan bir
kuruluştan
lisans
veya
lisansüstü
diploması almış olmak.
DESTEK KAPSAMI
Bursiyerlere aylık yaşam gideri (2018 yılı
itibarıyla 1,900 ABD Doları) , öğrenim
harçları, yol ücreti ve sağlık sigortası
desteği olmak üzere yılda toplam
60,000 ABD Doları verilir. Destek süresi
2 yıldır.
Ayrıca bursunu başlatan bursiyerlere
belgelemeleri koşuluyla, sadece kayıt
yaptırdığı
okulun
başvuru
ücreti,
öğrenim görülecek ülkeye ait vize
bedeli, her bir sınav türü için bir kereye
mahsus olmak üzere genel yetenek sınav
ücretleri ve gönderim bedelleri ödenir.

PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/2213a
BİDEB
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2213-B
Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı
ÇAĞRININ AMACI VE KAPSAMI
Program kapsamında, Türkiye’de bir
doktora veya tıpta/diş hekimliğinde
uzmanlık
programına
kayıtlı
T.C.
vatandaşı öğrencilerin yurt dışındaki
üniversitelerde
ortak
doktora
protokolleri kapsamında yapacakları
doktora eğitimleri/çalışmaları için burs
desteği sağlanmaktadır.
BAŞVURU KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Türkiye’deki
üniversitelerde
doktora programına kayıtlı olmak

bir

3. Türkiye’deki üniversite ile gideceği
üniversite
arasında
Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) onaylı Ortak Doktora
Protokolü imzalanmış olmak
4. Başvuru
yapılan
dönemde
ilan
edilen TIMES (TIMES Higher Education
World University Rankings) Üniversite
sıralamasında ilk 400, QS (World
University Rankings)'de ilk 500 veya
Shangai (Academic Ranking of World
Universities)'de ilk 500'de yer alan bir
üniversiteye gidecek olmak
5. TÜBİTAK 2214 – A Yurt Dışı Araştırma
Burs Programı'ndan yararlanmamış
olmak
6. YÖK veya diğer kamu kurumlarının
Yurt Dışı Araştırma Burslarının herhangi

PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/2213b
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birinden son 3 yıl içinde toplamda 12
aydan fazla süreyle yararlanmamış
olmak
DESTEK KAPSAMI
• Bu program kapsamında doktora
öğrencilerine en fazla 24 ay burs
sağlanmaktadır. Burs miktarı aylık en
fazla 1.800 ABD doları/ (Avrupa ülkeleri
için en fazla 1.400€) olup, ödemeler üçer
aylık dönemlerde yapılır.
• Gidiş-dönüş yol giderleri
tarafından karşılanır.

TÜBİTAK

BAŞVURU DÖNEMİ
Yılda iki dönem başvuru alınmaktadır.

2244
Sanayi ̇ Doktora Programı
Ülkemizin
2023
yılı
hedefleri
kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan
doktora derecesine sahip nitelikli insan
kaynağının üniversite-sanayi iş birliği
ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı
araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi
ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi
iş birliğinin geliştirilmesidir.

b. Proje yöneticisi ve akademik tez
danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
c. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına
istihdam desteği sağlanır.
DESTEK SÜRESİ
Proje süresi burs ve istihdam desteği
dönemleri dahil en fazla 96 aydır.

DESTEK KAPSAMI
Bu program ile;

DESTEK MİKTARI

a. Doktora öğrencilerine burs,

Program kapsamında 2018 yılında
verilen destekler aşağıdaki gibidir.

DESTEKLER

DESTEK MİKTARLARI

Doktora Bursu (Tam/Kısmi)

4500 – 800 TL / Ay

Proje Yöneticisi PTİ

600 TL /Ay

Akademik Danışman PTİ*

Öğrenci başına 300 TL/Ay

İstihdam Desteği

En çok 36 ay brüt asgari ücretin en fazla
3 katını aşmamak üzere istihdam edilen
doktora mezununa verilen ücretin en çok
%60’ı

*Her akademik danışmana bir yıl içinde en fazla 4 öğrenci için PTİ ödenir.
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BAŞVURU KOŞULLARI
• Yurt içinde doktora eğitimi veren
devlet
veya
vakıf
yükseköğretim
kurumlarından
veya
6550
sayılı
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış
araştırma altyapılarından biri olunması,
• Üniversite/Araştırma
altyapılarının
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge
merkezi
veya
tasarım
merkezine
sahip
şirketler
veya
4691
sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
kapsamındaki teknoparklar bünyesinde
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleriyle
iş birliği yapmış olunması,
• Doktora
programı
kapsamında
eğitim verilmesi planlanan öğrenci
sayısı, eğitim verilecek ihtisas alanları,
eğitim sürecinin sanayi bünyesinde
geçirilecek bölümü ve özel sektör
kuruluşları
tarafından
öğrencilere
sağlanacak imkânları (danışmanlık vb)
içeren bir protokolün projeye dahil olan
yükseköğretim kurumları veya araştırma
altyapıları ile özel sektör kuruluşları
arasında imzalanmış olunması,

• 6550 sayılı Kanun kapsamında
yeterlik almış araştırma altyapılarının
başvuru yapması halinde araştırma
altyapılarının,
proje
kapsamında
doktora bursiyerlerinin eğitim görmeyi
planlandığı üniversite ile protokol
yapmış olması,
• Üniversite-Sanayi iş birliğinde bir,
Rekabet
Öncesi
Üniversite-Sanayi işbirliğinde ise en az iki özel sektör
kuruluşunun protokole dahilolunması
gerekmektedir.
BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen
tarihler içerisinde Üniversite/Araştırma
Altyapısı
tarafından
http://e-bideb.
tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi
olarak yapılmaktadır.
BAŞVURU DÖNEMİ
Yılda bir dönem başvuru alınmaktadır.

BİDEB
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Adres: Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere\Ankara
Telefon: 444 66 90

