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2022 Yılı 1. Dönemde Programda Yapılan Değişiklikler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program başvurularında YKS sonuç belgesi, yerleştirme belgesi, 
öğrenci belgesi ve transkript gibi belgeler öğrencilerden talep 
edilmeyecektir. 
 

 İzleme dönemlerinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (e-bideb) 
öğrenci belgesi ve transkript yükleme zorunluluğu kaldırılmıştır. 
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1. Çağrının Amacı ve Kapsamı 

Programın amacı; temel bilimler ile sosyal ve beşeri bilimlere yönelimi teşvik etmek, TÜBİTAK 

tarafından yürütülen bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında başarılı olmuş öğrencileri 

desteklemek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel 

düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak 

yetişmelerini sağlamak için lisans eğitim bursu vermektir. Bu çağrı duyurusu 2205-Lisans 

Burs Programı’nın yürütülmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK 

işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.  

 
 

2. Burs Kapsamı, Miktarı ve Süresi 

2.1. Burs Kapsamı 

Programın başvuru koşullarını sağlayan lisans öğrencilerine burs verilmektedir. 

2.2. Burs Miktarı ve Süresi 

Program kapsamında desteklenen bursiyerlere verilecek burs miktarı programın internet 

 sayfasında yer almaktadır. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 15 gününde ödenir. 

Ödemeler, avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde 

de yapılabilir.  

Burs süresi, bahar dönemi için Mart ayından, güz dönemi için Ekim ayından geçerli olmak 

üzere başlatılır ve en fazla normal eğitim-öğretim süresinin tamamlandığı yıldaki Haziran 

ayı bursunun ödenmesi ile sonlandırılır. Çift anadal programına kayıtlı olup 3.1.5.2. 

maddesi kapsamında desteklenen bursiyerler için normal eğitim-öğretim süresine ek 1 yıl 

süre verilir. 

3. Başvuru Koşulları ve Başvuru Yöntemi 

3.1. Başvuru Koşulları 

3.1.1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak 
 

3.1.2. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak 
 

3.1.3. Hazırlık sınıfı, yatay geçiş veya ara sınıftan başvuranlar için bu çağrı 
duyurusundaki “Bursların Devamı” bölümündeki şartları sağlıyor olmak 

 

3.1.4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller 
çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından 

  

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2205-lisans-burs-programi
https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2205-lisans-burs-programi
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çıkarılmamış olmak 
 

 

3.1.5. Aşağıdaki bentlerden herhangi birindeki koşulları sağlamak 
 

3.1.5.1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen Antropoloji, Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi, Arkeoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya, 
Felsefe, Fizik, İlahiyat, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat 
Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı örgün öğretim programlarından 
birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim 
süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel 
ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek 

3.1.5.2. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen Antropoloji, Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi, Arkeoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya, 
Felsefe, Fizik, İlahiyat, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat 
Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı örgün öğretim programlarından 
birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal 
eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-
SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e 
girmek 

3.1.5.3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması ile 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Final 
Aşaması sonucunda birincilik, ikincilik veya üçüncülük alarak yurt içindeki 
üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak 
şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce 
YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar 
için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek 

3.1.5.4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul 
düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda altın, gümüş veya bronz madalya 
alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt 
yaptırmak 

3.1.5.5. 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 

3.1.5.6. 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 

 
 
 

3.2. Başvuru Yöntemi 

3.2.1. Başvurular, bursiyer adayı tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru 
tarihleri içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) 
üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. 

  

https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
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3.2.2. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için 
başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB’e ulaştırılması 
gerekmektedir. 
 

4. Değerlendirme 

Bu program kapsamında TÜBİTAK her yıl burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye 

yetkilidir. Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. 

Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir. 

5. İzleme ve Sonuçlandırma 

5.1. Bursların Başlatılması 

5.1.1. Destek hakkı kazanan öğrencilerin bursları destek kararının açıklanmasından 
sonra BİDEB tarafından bildirilen tarihe kadar bu çağrı duyurusunda istenilen 
belgeleri BİDEB’e ulaştırmalarını takiben, bahar dönemi için Mart ayından, güz 
dönemi için Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır. 

5.1.2. Yatay geçişle desteklenen bölümlere geçerek kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, 
bu bölüme kayıt tarihini izleyen başvuru döneminden itibaren başlatılır. 

 

5.1.3. Ödemeler yılın 12 ayını kapsar. 

 

5.2. İstenilen Belgeler 
 

 

5.2.1.  Taahhütname, 
 

 

5.2.2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmalarında 
madalya ya da derece alarak yurt dışında lisans öğrenimi görenler için kabul 
mektubu veya öğrenci belgesinin aslı veya onaylı sureti (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 yer alan bir 
üniversitede lisans programına kabul edildiğini belgelendirmesi gerekmektedir). 

 

5.3. Bursların Devamı 
5.3.1. Dil hazırlık sınıfında okuyan bursiyerlere hazırlık sınıfındaki ilk yıl için burs verilir. 

Dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin bursu 1. sınıf derslerine 
başlayana kadar durdurulur. Hazırlık sınıfını geçip ders aşamasına başlayan 
bursiyerlerin bursu takip eden ilk eğitim-öğretim döneminde (Mart ya da Ekim 
ayında) başlatılır. Dil hazırlık sınıfındaki başarısızlık nedeniyle durdurulan süre 
burs süresinden sayılmaz.  

5.3.2. Bursun devamı için, bursiyerlerin (hazırlık süresi hariç) üniversitenin not sistemi 
esas olmak üzere, genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4 veya not sistemi 

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2205-lisans-burs-programi
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yüzlük sisteme göre düzenlenmiş üniversiteler için en az 65/100 olması gerekir. 
Bursiyerin genel ağırlıklı not ortalamasının bu sınırın altında kalması durumunda, 
not ortalaması şartı sağlanana kadar bursu durdurulur. Bursluluk süresi içinde 
başarı şartını yeniden sağlayan bursiyerin bursu takip eden ilk eğitim-öğretim 
döneminde (Mart ya da Ekim ayında) başlatılır. 
 

5.3.3. Yatay geçişten sonra veya ara dönemde bursiyer seçilenlerin burslarının 
başlatılabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4 veya 65/100 
olması gerekir. Genel ağırlıklı not ortalaması bu puanın altında olanların not 
ortalaması şartı sağlanana kadar bursları başlatılmaz. 

 

5.3.4. Dil hazırlık sınıfı haricinde başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden 
düşülür. 
 

6. Yükümlülükler 

6.1. Bursiyer, kendisinden talep edilmesi durumunda her türlü belgeyi 15 gün içinde 

BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. 

6.2. Bursiyer, adında, soyadında, iletişim bilgilerinde, öğrenciliği ile ilgili kayıt dondurma, 

kayıt sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma 

ve benzeri değişiklikleri 15 gün içinde BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

6.3. Uluslararası bilim olimpiyatları veya uluslararası proje yarışmalarında madalya 

veya derece alarak yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alan bursiyerlerin normal 

eğitim-öğretim süresinin sonuna kadar Türkiye’de TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve 

Enstitüleri başta olmak üzere Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri, Teknopark Şirketleri, 

Araştırma Enstitüleri ve kamu kurum/kuruluşlarında toplamda en az 10 iş günü staj 

yapmak ve staj raporunu 15 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. Bu 

yükümlülüğü yerine getirmeyen bursiyerlerden ödenmiş olan son 6 aya ait toplam 

burs tutarı, yasal faizi ile birlikte TÜBİTAK’a ödenir. 

6.4. Yükümlülüklerini verilen sürede yerine getirmeyen bursiyerin bursu durdurulur. 

Gerek görülürse GYK kararıyla kesilir. 

6.5. Çift anadal programının başarıyla tamamlanamaması durumunda TÜBİTAK 

tarafından ödenmiş olan son 6 aya ait toplam burs tutarı, yasal faizi ile birlikte 

TÜBİTAK’a ödenir. 

6.6. Lisans eğitimini tamamlayan bursiyerler, mezuniyetlerini takip eden 15 gün 

içerisinde mezuniyet belgelerini BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür.   

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. Genel Hükümler 

7.1. Öğrenciler, 2205 Lisans Burs Programı’ndan sadece bir kez yararlanabilir. 

7.2. Bursiyerler seçildikten sonra, ÖSYM ile tekrar yerleşerek veya yatay geçiş yaparak 

kabul edilen bölümler içerisinde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus okul veya 

bölüm değiştirebilirler. Ancak bu durumda GYK kararıyla bursları devam eder. Burs 

süresi ve miktarı değişmez. 

7.3. Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu 

süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine 

yeniden başladıklarını belgelemeleri halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. 

7.4. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs 

sürelerine eklenmez. 

7.5. Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı 

gönderilen bursiyerlerin ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan 

önce BİDEB’e yazılı bilgi vermek zorundadır. 

7.6. Normal eğitim-öğretim süresinden önce mezun olanların bursiyerlikleri mezuniyet 

belgesindeki ay itibarıyla sonlandırılır. 

7.7. Olimpiyat dereceli ÇAP bursiyerleri haricinde durumu birden fazla burs türüne 

uyanlara en yüksek burs tutarı ödenir. 

7.8. Bursiyerler bu bursun yanında aynı anda BİDEB’in başka bir programından burs 
alamaz. 

7.9. TÜBİTAK’ın 2205 Lisans Burs Programı bursiyeri olup lisans öğrenimini normal 

eğitim-öğretim süresinde başarıyla tamamlayan bursiyerler, eğitimlerine ara 

vermeksizin lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak şartıyla TÜBİTAK tarafından o 

yıl ilan edilen Lisansüstü Burs Programı başvuru ve burs verilme koşullarını 

sağladıkları takdirde lisansüstü bursiyeri olabilirler. 

 
 

8. Çağrı Takvimi  

 

 
 

 
 

 
*Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce 
veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir. 

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi* 

2022/1. Dönem 31.03.2022 20.04.2022 Temmuz 2022 

2022/2. Dönem 24.10.2022 11.11.2022 Ocak 2023 
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9. İlgili Mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, 

Değerlendirme Yönergesi) 

 

9.1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik 

 

9.2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

 

9.3. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların 
Panel/Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine 
İlişkin Yönerge 

 
İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda GYK kararları uygulanır. 

 
 

10. Tanımlar ve Kısaltmalar 

 Başkan: TÜBİTAK Başkanı’nı, 

 Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını, 

 BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını, 

 Burs: Lise, lisans ve/veya lisansüstü düzeyinde öğrenim gören ve özel kural ve ilkelere 
uyularak belirlenmiş öğrenciler ile en az lisans derecesine sahip araştırmacılara, yurt içinde 
ve/veya yurt dışında yaşam ve/veya öğrenim giderlerini karşılamak amacıyla Yönetim 
Kurulunca belirlenen miktarda ve süreyle yapılan aylık ödemeyi, 

 

 Bursiyer: Yurt içinde ve/veya yurt dışında TÜBİTAK’tan burs alan öğrenim sırasında ve 
öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençler, lisans veya lisansüstü 
öğrenciler, doktora sonrası araştırma burslarından faydalanan araştırmacılar ile tatbikat 
amacıyla projede yer alan öğrenci ve araştırmacıları, 

 

 ÇAP: Çift anadal programını, 

 Destek: Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile en az lisans derecesine sahip bilim insanı ve 
araştırmacıların araştırma projesi giderlerini karşılamak üzere verilen maddi desteği, 

 

 Grup: BİDEB’in sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve 
yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak 
üzere kurulan birimleri, 

 

 Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar 
oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu, 

 

 Normal eğitim-öğretim süresi: İlgili üniversite tarafından belirlenen ve ÖSYM kılavuzunda 
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yer alan eğitim-öğretim sürelerini, 
 

 Taahhütname: Bursiyerin/destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen 
kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı, 

 

 TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

 TYT: YKS Temel Yeterlilik Testinin ham puan türünü, 

 YKS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları 
Sınavını, 

 Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulunu, 

 Y-SAY: YKS Alan Yeterlilik Testinin sayısal yerleştirme puan türünü ifade eder. 


