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TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 

2231 TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 
2018 Yılı Çağrı Duyurusu 

 
1. Çağrının Amacı ve Kapsamı 

Program kapsamında; Fizik ve ilgili alanlarında 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 buluşturmayı amaçlayan 
“Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılımları için destek verilir. 

 
2. Destek Miktarı  

 Desteklenecek kişilere verilecek mali destekler ve tutarları TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı 
arasında yapılan karşılıklı anlaşma çerçevesinde belirlenir. 

 Desteklenen kişilerin yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır ve yurt dışına gidiş ve dönüş 
seyahat işlemleri TÜBİTAK’ın ilgili birimi tarafından gerçekleştirilir. 

 Desteklenen kişilerin katılım ücreti ve harcırah/konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından 
karşılanır.  

 
3. Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler 

3.1. Başvuru Koşulları 
3.1.1. Lisans öğrencileri için aranan koşullar 
a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak, 
b. Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, başvuru döneminde 

alınmış derslerini de içeren transkriptindeki ağırlıklı genel not ortalaması, en az 2.75/4 veya 
70.83/100 olmak (Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler 
gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl anadalın ortalaması dikkate 
alınacaktır.), 

c. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak, 
ç. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak, 

 Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan 
almış olmak,  

 Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 96 puan almış 
olmak, 

 Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim 
alıyor olmak. 

d. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 25 yaşından gün almamış olmak. 
 

3.1.2. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için aranan koşullar 
a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak, 
b. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere; 

 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, 

(Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite 
geneli ortalaması, aksi takdirde asıl ana dalın ortalaması dikkate alınacaktır. 
Tıpta uzmanlık öğrencileri yüksek lisans transkripti yerine lisans transkriptini sisteme 
yükleyecektir.) 

c. Başvuru alınan alanın gerektirdiği puan türünde 85 veya üstü geçerli ALES puanı olmak, 
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ç. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak.  
d. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak; 

 Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan 
almış olmak,  

 Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 96 puan almış 
olmak, 

 Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim 
alıyor olmak, 

e. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla yüksek lisans öğrencileri için 27, doktora öğrencileri için 31 
yaşından gün almamış olmak. 

 
3.1.3. Doktora sonrası araştırmacılar için aranan koşullar 
a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak, 
b. Fizik ve ilgili alanlarında Türkiye’de akademik çalışmalarına devam ediyor olmak, 
c. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, doktora öğrenimini en az 3.20/4 veya 

81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Uzman doktorlar başvurularında 
yüksek lisans ve doktora transkripti yerine lisans transkriptini ve tıpta uzmanlık belgesini sisteme 
yükleyecektir), 

ç. Doçent veya profesör kadrosunda çalışıyor olmamak, 
d. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak, 

 Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 80 puan almış 
olmak,  

 Sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 96 puan almış olmak, 

 Üniversitelerin yüzde yüz yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor 
olmak, 

e. Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. 
 
3.2. Başvuru belgeleri 
3.2.1. Lisans öğrencileri için 
a. Adayın özgeçmişi, 
b. Adayın öğrenciliğinin son dönemi itibarıyla almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son 

ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren yeni tarihli lisans transkripti, 
c. Niyet mektubu, 
ç. Yabancı dil belgesi, 
d. 2 adet referans mektubu. 

 
3.2.2. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için 
a. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi, 
b. Yüksek lisans öğrencileri için, lisans transkripti ve öğrenciliğinin son dönemi itibarıyla almış 

olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren yeni tarihli 
yüksek lisans transkripti,  

c. Doktora öğrencileri için, yüksek lisans transkripti ve öğrenciliğinin son dönemi itibarıyla almış 
olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren yeni tarihli 
doktora transkripti, (Tıpta uzmanlık öğrencilerinin başvurularında, başvuru sahibi yüksek lisans 
transkripti yerine lisans transkriptini sisteme yükleyecektir), 

ç. Niyet mektubu, 
d. Yabancı dil belgesi, 
e. Geçerli ALES puan belgesi, 
f. 2 adet referans mektubu. 

 
3.2.3. Doktora sonrası araştırmacılar için 
a. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi, 
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b. Yüksek lisans ve doktora transkriptleri (Uzman doktorlar başvurularında yüksek lisans ve doktora 
transkripti yerine lisans transkriptini ve tıpta uzmanlık belgesini sisteme yükleyecektir), 

c. En son aldığı akademik dereceyi gösteren diplomanın fotokopisi (yurt dışı doktora yapmış olanlar 
için YÖK’ten alınan denklik belgesinin fotokopisi), 

ç. Niyet mektubu, 
d. Yabancı dil belgesi, 
e. Yayınlarının aldığı atıf sayıları ve H faktörü, 
f. 2 adet referans mektubu. 

 
3.3. Başvuru yöntemi 
a. Başvurular, etkinliğe katılmak isteyen kişi tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru 

tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi 
başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra sistem tarafından 
oluşturulacak olan formun çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflanarak ilgili 
dönemin son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı’na (BİDEB) ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Diğer tüm 
belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunludur. Çevrimiçi başvuru formu dışında 
istenen belgelerin çıktılarının BİDEB’ e gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye 
alınmayacak ve imha edilecektir. 

b. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve 
dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
Dilekçenin BİDEB’ e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır. 

 
4. Değerlendirme 

Başvurular iki aşamada değerlendirilir. 
4.1. Ön İnceleme 
Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol 
edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru 
günü mesai bitiminden sonra gelen, faks ve/veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel 
değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir. 
 
4.2. Bilimsel değerlendirme 
Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki 
kriterler esas alınarak yapılmaktadır. 
 Adayın Akademik Nitelikleri ve Bilimsel Yetkinliği 
 Adayın Referansları 
 Adayın Dil Yeterliliği 

 
Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir 
koşul, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir.  
Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular 
ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir. 

 
5. İzleme ve Sonuçlandırma 

Desteklenen kişi,  taahhütnamesini etkinlik başlamadan en geç bir ay önce BİDEB’ e gönderdikten 
sonra; 
 Yurt dışına gidiş-dönüş seyahat işlemleri TÜBİTAK’ın ilgili birimi tarafından gerçekleştirilir. 
 Kişilerin harcırah/yol gündeliği giderleri TÜBİTAK tarafından kişinin kendi adına açılmış banka 

hesabına etkinliğin başlamasından önce ön ödeme biçiminde aktarılır. 
 Destek alan kişi katıldığı etkinlik ile ilgili raporu ve etkinlik için verilen desteğe ait yolluk bildirim 

formunu, etkinliğin bittiği tarihten itibaren 20 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını 
kapatmak zorundadır. 
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 Katılım ücreti ve konaklama giderleri, etkinlik gerçekleştikten sonra Lindau Konseyi ve Vakfının 
faturalandırması ile vakıf hesabına aktarılır ve destek sonlandırılır. 

 
 
6. Yükümlülükler 

1. Desteklenen kişi,  taahhütnamesini etkinlik başlamadan en geç bir ay önce imzalayarak BİDEB’ e 
ulaştıracaktır. 

2. Destek alan kişinin katıldığı etkinlik ile ilgili raporu, etkinliğin bittiği tarihten itibaren 20 gün 
içinde BİDEB’e sunması gerekir. Etkinliğe ait raporun 20 gün içinde hazırlanamadığı durumlarda, 
belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve Etkinlik Destekleri Grup 
Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda 
etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.  

3. Desteklenen kişi, etkinlik için verilen desteğe ait yolluk bildirim formunu etkinliğin bittiği tarihten 
itibaren 20 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını kapatmak zorundadır. Etkinliğe ait 
belgelerinin 20 gün içinde hazırlanamadığı durumlarda, belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı 
olarak bildirilmesi ve Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde 
bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.  

4. Yükümlülüklere uyulmaması halinde “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

 
7. Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş ve Sonuç Açıklama Tarihleri) 

 

Başvuru 
Dönemi 

Başlangıç Bitiş 
Sonuç Açıklama 

Tarihleri 
69. Lindau Nobel Ödüllü 
Bilim İnsanları Toplantısı 

1. Dönem 16 Nisan 2018 18 Mayıs 2018 Ağustos 2018 
30 Haziran- 05 Temmuz 

2019 

 
8. İlgili Mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, Değerlendirme Yönergesi) 

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

2. 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, Etkinlik Destekleri Grup 
Yürütme Kurulu kararları uygulanır. 

 
9. Tanımlar ve Kısaltmalar  

 Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını, 
 BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nı, 
 Çağrı Duyurusu: Çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, süresi, destek miktarı ve çağrı 

takvimi ile çağrıya özel hususları tanımlayan ilan metni ve eklerini, 
 Danışman: Burs/destek/etkinlik başvurularını değerlendirmek, görüş bildirmek veya Kurullara 

yardımcı olmak üzere BİDEB tarafından görevlendirilen alanında uzman kişileri, 
 Destek: Yurt içinde bilimsel etkinlikler düzenlenip yürütülmesi amacıyla kişilere, gruplara 

ve/veya meslek kuruluşlarına Kurumca verilen maddi desteği, 
 Etkinlik: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen 

bilimsel kurs ve seminerler ile bilimsel araştırmaların sunulduğu, katılımcıların karşılıklı olarak 
bilgi alışverişinde bulunduğu, kongre, sempozyum, çalıştay, kolokyum vb. etkinlikleri, 

 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, 
 Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)nu, 
 Panelist: BİDEB tarafından yürütülen burs ve destek başvurularının değerlendirilmesi 

toplantısında görüş bildirmek üzere görevlendirilen alanında uzman kişileri, 
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 Taahhütname: Bursiyerin/destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen 
kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı, 

        ifade eder. 

 
 
 
 
10. İrtibat Bilgileri 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 
Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörlüğü 
2231-TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı  
Tel: (312) 444 66 90 
E-mail: bideb2231@tubitak.gov.tr 
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