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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 vaz-
geçilmez bir öneme sahip olan bilim insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yar-
dımcı 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 ala-
nında 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 gelme-
sini 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 en son güncellemelere ilgili programın web sayfasından ulaşılabilir.
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2223
YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI



PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/bideb/2223b

YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME 
DESTEĞİ 

2223-B
Kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler 
ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
himayesinde yurt içinde düzenlenen 
kongre, kolokyum, sempozyum, konferans 
ve çalıştay türü bilimsel etkinlikler için 
destek verilir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• Başvurunun, etkinliğin Düzenleme 
Kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet 
eden ve çalışan en az doktora eğitimini 
tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından 
yapılması,
• Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçek-
leştirilecek olması, *
• Etkinliğin hakemli etkinlik olması, *
• Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor 
olması, *
• Etkinliğin en az 2’ncisinin düzenlenecek 
olması, *
• Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının 
açıkça belirtilmesi,
• Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin 
yer aldığı kendine özgü ve güncel bir web 
sayfasının olması,
• Etkinlik Düzenleme Kurulunun TÜBİTAK 
Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri 
tabanına kayıtlı yetkin bilim insanlarından 
oluşması, (Yurt dışında yaşayan yabancı 
kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır.)
• Etkinlik Düzenleme Kurulundan 
herhangi bir araştırmacının son 1 yıl 
içerisinde aynı etkinlik için destek almamış 
olması,

• Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin yurt 
içinden en az 4 farklı üniversite mensubu 
bilim insanından oluşması,
• Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru 
dönemine ait son başvuru tarihi arasında 
en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması 
gerekmektedir. 
*Çalıştaylar hariç

BAŞVURU DÖNEMİ: 

Yılda dört kez başvuru alınmaktadır.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI:

Aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için 
toplam 30.000TL destek sağlanmaktadır.
• Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacıların 
yol giderlerine, 
• Organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD 
yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik 
programı, yaka kartı, katılım belgesi, 
fotokopi, bloknot, kalem, USB bellek 
giderlerine,
• Toplantı ikram giderlerine destek 
sağlanmaktadır. 

ETKİNLİK DESTEKLERİ GRUBU10
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PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/bideb/2223c

ÇOK KATILIMLI ULUSLARARASI ETKİNLİK 
DÜZENLEME DESTEĞİ

2223-C
Kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler 
ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
himayesinde yurt içinde düzenlenen 
uluslararası etkinliklerden kongre, 
kolokyum, konferans veya sempozyum için 
destek verilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• Programa başvurunun, etkinliğin 
Düzenleme Kurulunda yer alan, yurt içinde 
ikamet eden ve çalışan en az doktora 
eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü 
tarafından yapılması,
• Toplam katılımcı sayısının en az 500 
olması,
• Etkinliğin hakemli etkinlik olması,
• Katılımcıların en az 1/3'ünün yurt 
dışından olması,
• Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor 
olması,
• Etkinliğin en az 4’üncüsünün 
düzenlenecek olması,
• Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının 
açıkça belirtilmesi,
• Etkinlik Düzenleme Kurulunun TÜBİTAK 
Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri 
tabanına kayıtlı yetkin bilim insanlarından 
oluşması, (Yurt dışında yaşayan yabancı 
kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır.)
• Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin 
yer aldığı kendine özgü ve güncel bir web 
sayfasının olması,
• Daha önce düzenlenmiş son 3 etkinliğin 
farklı ülkelerde düzenlenmiş olması,

• Etkinlik Düzenleme Kurulundan 
herhangi bir araştırmacının son 1 yıl 
içerisinde aynı etkinlik için destek almamış 
olması, (Aynı etkinlik için iki defa destek 
verilmez.)
• Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin yurt 
içinden en az 4 farklı üniversite mensubu 
bilim insanından oluşması,
• Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru 
dönemine ait son başvuru tarihi arasında 
en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması 
gerekmektedir.

BAŞVURU DÖNEMİ: 

• Yılda dört kez başvuru alınmaktadır.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI:

Aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için 
toplam 200.000 TL destek sağlanmaktadır.
• Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacılarının 
yol ve konaklama giderleri,
• Organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD 
yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik 
programı, yaka kartı, katılım belgesi, USB 
bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, 
kalem giderlerine, 
• Gala yemeğine, 
• Yurt dışı reklam tanıtım faaliyetlerine, 
• Toplantı ikram giderlerine, 
• Etkinlik sekretarya giderlerine, 
• Etkinlik yürütücüsü koordinasyon 
giderlerine destek sağlanmaktadır.

ETKİNLİK DESTEKLERİ GRUBU12



13BİDEB



PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/bideb/2223d

İŞ BİRLİĞİ VE ÖNCELİKLİ ALANLARLA İLGİLİ 
ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEĞİ

2223-D
Kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler 
tarafından, TÜBİTAK’ın belirlediği 
“öncelikli ülkeler” ve “iş birliği yapılan 
ülkeler” ile bilimsel ve teknolojik iş birliğini 
geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma 
projeleri geliştirme ve iş birliğinde ortak 
öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, yurt 
içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası 
çalıştay, seminer ve toplantıları 
desteklemek.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• Toplantı, çalıştay veya seminerin 
TÜBİTAK tarafından iş birliğinde öncelikli 
ülke/bölge ve/veya alanlara yönelik açılan 
bir çağrı kapsamında olması ve bilimsel 
iş birliğini geliştirme ve ortak öncelikli 
alanlar belirlemeye yönelik bir amacının 
olması,
• Etkinlik Düzenleme Kurulunun 
TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi 
(ARBİS) veri tabanına kayıtlı yetkin bilim 
insanlarından oluşması,
•  Yurt dışında yaşayan yabancı kişilerin 
ARBİS üyeliği olması, 
• Etkinlik yürütücüsünün Etkinlik 
Düzenleme Kurulunda yer alan, yurt 
içinde ikamet eden, üniversite ve/veya 
kamu kurum/kuruluşlarında görevli, 
etkinlik konusunda yetkin, en az doktora 
öğrenimini tamamlamış veya araştırma 
kurumlarında çalışan en az 10 yıllık 
mesleki deneyime sahip araştırmacı 
olması gerekmektedir. 

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI:

Aşağıda belirtilen tüm destek 
kalemleri için toplam 50.000 TL destek 
sağlanmaktadır.
• Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacıların 
yol giderlerine, 
• Konaklama ve iaşe giderlerine,
• Organizasyon için afiş, duyuru, 
broşür, toplantı programı, yaka kartı, 
not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem 
giderlerine,
• Toplantı ikram giderlerine,
• Toplantı salonu kiralama giderlerine 
destek sağlanmaktadır. 

ETKİNLİK DESTEKLERİ GRUBU14
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PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-
disi-bilimsel-etkinliklere-katilimi-destekleme-programi

YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI 
DESTEKLEME PROGRAMI

2224-A
Program kapsamında doğa bilimleri, 
mühendislik ve teknoloji, tıbbi bilimler, 
tarımsal bilimler, sosyal ve beşeri Bilimler 
alanlarında yurt dışında düzenlenen 
kongre, konferans, sempozyum gibi 
bilimsel etkinliklere katılımı desteklemek 
amacıyla yol, konaklama ve etkinlik 
katılım ücretleri için destek sağlanmaktır.

DESTEK MİKTARI:

Destek miktarı Avrupa ülkeleri için en 
fazla 1.000 ABD Doları, Amerika ve 
Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 1.500 
ABD Dolarıdır. Üst limitler ülkelere göre 
değişiklik göstermektedir. 

BAŞVURU KOŞULLARI

• En az lisansüstü eğitim görüyor/
görmüş olmak,
• Uluslararası bir konferans, kongre, 
sempozyuma katılacak olmak,
• Hakemli ve en az 3. kez düzenlenen bir 
etkinliğe katılacak olmak,
• Sözlü sunum için kabul almış olmak, 
(Poster sunumu destek kapsamı 
dışındadır.)
• Yayınlanmamış bir çalışma için başvuru 
yapmak,
• Programın yabancı dil koşulunu 
sağlamak,
• Programdan son başvuru tarihi 
itibarıyla son 2 yıl içerisinde yararlanılma-
mış olmak,

• Öğrenim/araştırma/çalışma gibi 
faaliyetlere yurt içinde devam ediyor 
olmak gerekmektedir.

ETKİNLİK DESTEKLERİ GRUBU18
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PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-b-yurt-ici-
bilimsel-etkinliklere-katilimi-destekleme-programi

YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI 
DESTEKLEME PROGRAMI

2224-B
Program kapsamında Doğa Bilimleri, 
Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, 
Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler 
alanlarında yurt içinde düzenlenen 
kongre, konferans, sempozyum gibi 
bilimsel etkinliklere katılımı desteklemek 
amacıyla yol, konaklama ve etkinlik 
katılım ücretleri için destek sağlanmaktır.

DESTEK MİKTARI:

Destek miktarı üst limiti 1.000 Türk 
Lirasıdır. 

BAŞVURU KOŞULLARI

• En az lisans 3. sınıf veya lisansüstü 
eğitim görüyor/görmüş olmak,
• Yurt içinde düzenlenecek bir konferans, 
kongre, sempozyuma katılacak olmak,
• Hakemli ve en az 3.kez düzenlenen bir 
etkinliğe katılacak olmak,
• Sözlü sunum için kabul almış olmak 
(Poster sunumu destek kapsamı 
dışındadır)

• Yayınlanmamış bir çalışma için başvuru 
yapmak,
• Programdan son başvuru tarihi itibari 
ile son 1 yıl içerisinde yararlanılmamış 
olmak.

ETKİNLİK DESTEKLERİ GRUBU20
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TÜBİTAK-LINDAU BİLİMSEL ETKİNLİKLERE 
KATILMA DESTEĞI PROGRAMI

2224-C
Türkiye’de lisans veya lisansüstü 
eğitimlerine devam eden üstün başarılı 
öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime 
gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli katkılarda bulunabilecek 
niteliklere sahip doktora dereceli genç 
araştırmacıların, güncel bilimsel konuları 
ve geleceğe yönelik araştırma alanlarını 
konu alarak Nobel Ödüllü bilim insanları 
ile genç araştırmacıları ders, panel ve 
seminerler gibi çeşitli platformlarda 
buluşturmaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na 
katılmamış olmak
b. Fizik, kimya, tıp (klinik tıp hariç), 
fizyoloji veya ilgili alanlarında Türkiye’de 
eğitimlerine/akademik çalışmalarına 
devam ediyor olmak
c. Programın dil koşulunu sağlıyor olmak
ç. Lisans öğrencileri için;
• Başvuru döneminde alınmış derslerini 
de içeren transkriptindeki ağırlıklı genel 
not ortalaması, en az 2.75/4 veya 70.83/100 
olmak 
• Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 25 
yaşından gün almamış olmak
d. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) 
öğrencileri için;
• Yüksek lisans öğrencileri için lisans 
öğrenimini en az 2.75/4 veya 70.83/100 

ağırlıklı genel not ortalaması veya lisans 
öğreniminden bölümünün ilk %5’ine 
girerek mezun olmak
• Doktora öğrencileri için yüksek lisans 
öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 
ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun 
olmak
• Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 
yüksek lisans öğrencileri için 27, doktora 
öğrencileri için 31 yaşından gün almamış 
olmak
e. Doktora sonrası araştırmacılar için;
• Doktora öğrenimini en az 3.20/4 veya 
81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile 
bitirmiş olmak 
• Doçent veya profesör kadrosunda 
çalışmıyor olmak
• Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 35 
yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU DÖNEMİ: 

Yılda bir kez başvuru alınmaktadır.

PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www. tubitak.gov.tr/bideb/2224c
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2237



BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ DESTEĞİ 
PROGRAMI

2237- A
Öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştır-
macıların alanlarında bilimsel ve güncel 
bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı 
ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/
uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel 
eğitim etkinliklerine destek sağlanır.

DESTEK KAPSAMI VE MİKTARI:

Etkinlik kapsamında, ders verecek ve/
veya sunum yapacak öğretim üyelerinin 
ve araştırmacıların, katılacak öğrencilerin, 
araştırmacı ve uzmanların;
• Yol, iaşe, konaklama giderleri, ders 
ücretleri, 
• Etkinlik yürütücü ücreti, 
• Yardımcı personel ücreti, 
• Kırtasiye ve sarf malzemesi,
• Teknik araç gereç kiralama giderlerine
destek sağlanır.
Destek miktarı üst limiti 50.000 TL’dir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• Düzenleme Kurulu Başkanı/Etkinlik 
Yürütücüsünün Üniversitede veya YÖK 
Kanunu’nun 38’nci maddesi uyarınca 
araştırma kurumlarında çalışan öğretim 
üyeleri/alanlarında en az 10 yıl deneyim 
sahibi araştırmacı olması,
• Düzenleme Kurulu Başkanı/Etkinlik 
Yürütücüsü’nün TÜBİTAK-Araştırmacı 
Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı 
olması ve bilgilerini güncel tutması,

• Proje danışmanlığı eğitim etkinliklerin-
de; Düzenleme Kurulu Başkanı/Etkinlik 
Yürütücüsü’nün daha önce TÜBİTAK 
ya da başka bir kurumca desteklenen 
araştırma projesi yürütmüş/yürütüyor 
olması gerekir.

PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-a-
bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi
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PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME 
PROGRAMI

2237- B
Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına 
yönelik olarak proje yazma süreci, bu 
süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar; 
proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve 
değerlendirme aşamasında göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar 
ile katılımcıların aktif olarak katıldığı 
uygulamalı araştırma projesi hazırlama 
tekniklerinin öğretilmesine yönelik, yurt 
içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi 
planlanan etkinliklere destek sağlanır.

DESTEK KAPSAMI VE MİKTARI

Etkinlik kapsamında ders verecek ve/veya 
sunum yapacak öğretim üyelerinin, araş-
tırmacıların, öğrencilerin ve uzmanların;
• Yol, iaşe, konaklama giderleri, ders 
ücretleri, 
• Etkinlik yürütücü ücretine, 
• Yardımcı personel ücretine, 
• Kırtasiye ve sarf malzemesine,
• Teknik araç gereç kiralama giderlerine
destek sağlanır.
Destek miktarı üst limiti 50.000 TL’dir. 
BAŞVURU KOŞULLARI

• Etkinlik Yürütücüsü’nün üniversitede 
veya YÖK Kanunu’nun 38’inci maddesine 
göre Araştırma Kurumlarında görevli 
öğretim üyesi olması,
• TÜBİTAK Araştırma Projesi (1001, 
3501, 1003, 1007) ve AB Çerçeve veya 

Uluslararası İkili Proje Destekleri Program-
larından en az birisinin yürütücülüğünü 
yapıyor/yapmış olması gerekir.

PROGRAM İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-b-proje-
egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi
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Adres: Atatürk Bulvarı No: 221 
06100 Kavaklıdere\Ankara 
Telefon: 444 66 90

BİDEB
BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI


