
TÜBİTAK BİDEB
2244 - Sanayi Doktora Programı

Sıkça Sorulan Sorular

1. 2244 - Sanayi Doktora Programına kimler başvuru yapabilir?
Yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma
altyapıları,  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  şirketleri  veya  TÜBİTAK
tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış şirketler ile iş birliği yaparak
programa başvuru yapabilirler.

2. Üniversite/araştırma  altyapısı  ve  özel  sektör  kuruluşunun  projedeki
statüleri nedir?
Program  kapsamında  üniversiteler/araştırma  altyapıları  ve  özel  sektör  kuruluşları
projede  yürütücü  kurumlar  olarak  görev  almaktadırlar.  Üniversiteler/araştırma
altyapıları  aynı  zamanda  proje  yöneticisi  kurum  olarak  TÜBİTAK’a  karşı  proje
yönetiminden sorumludurlar. 

3. Özel sektör kuruluşları tek başına proje sunabilir mi? 
Proje  önerileri,  özel  sektör  kuruluşları  ile  işbirliği  yapılarak  üniversiteler  veya
araştırma altyapıları tarafından sunulmaktadır. 

4. Bir  üniversiteler/araştırma  altyapısının  yapacağı  proje  başvurusu
sayısında kota var mı? 
Üniversitelerin  yapacakları  başvuru  sayısı  için  bir  sınırlama  yoktur  ancak  her  bir
protokol için bir başvuru yapılabilir.

5. Özel sektör kuruluşları için proje başvurusu sayısında kota var mı? 
Bir  projede 10’dan fazla  olmamak kaydıyla,  bir  özel  sektör  kuruluşunun bu çağrı
kapsamında  desteklenecek  toplam  doktora  öğrenci  sayısı  25’den  fazla  olamaz.
Ayrıca, tüm çağrılar kapsamında desteklenecek toplam aktif doktora öğrenci sayısı
özel sektör kuruluşu başına 50’den fazla olamaz.
 
6. Program  kapsamında  akademik  danışman  ve  sanayi  danışmanı  neyi
temsil eder? 
Akademik Danışman: Üniversite/araştırma altyapısı bünyesinde görevli olan ve proje
süresince en fazla dört öğrenci için sanayi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek tezin
yürütülmesinde danışmanlık sağlayacak öğretim üyesidir. 

Sanayi  Danışmanı:  Proje  kapsamında burs  verilecek doktora  öğrencilerine  eğitim
sürecinin  sanayi  bünyesinde  geçirilecek  bölümü  ve  mezuniyet  sonrası  istihdam
edilme dönemlerinde  danışmanlık  sağlayacak  sanayi  kuruluşu  bünyesinde görevli
kişidir. 

7. 2244 - Sanayi Doktora Programı kapsamında yürütülen projelerin süresi
ne kadardır?
Bütünleşik  doktora  öğrencisi  bulunmayan  projeler  için  burs  ve  istihdam  desteği
dönemleri dahil en fazla 84 aydır. Proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre



GYK kararı ile en fazla  120 aya çıkartılabilir. Bütünleşik doktora öğrencisi bulunan
projeler  için  burs  ve  istihdam  desteği  dönemleri  dahil  en  fazla  96  aydır.   Proje
yöneticisinin  gerekçeli  talebi  halinde  bu  süre  GYK  kararı  ile  en  fazla  132  aya
çıkartılabilir.

8. 2244 - Sanayi Doktora Programı kapsamında yürütülen projelerde destek
kapsamı nedir?
     Bu program ile;
 Doktora öğrencilerine burs,
 Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
 Özel sektör kuruluşlarına istihdam desteği sağlanır.

9. Yürürlükteki projelerde burs desteği süresi ne kadardır?
Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi,  tezli  yüksek lisans sonrası
doktora  eğitimi  için  bursiyerin  projeye  dahil  olduğu  dönem  esas  alınarak 48  ay
sonunda,  bütünleşik  doktora  eğitimi  için  ise  60  ay  sonunda  sona  erdirilir.  Ancak
eğitim  süresinin  doktora  derslerinin  alınmaya  başlandığı  dönemden  itibaren  tezli
yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 10 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için
ise 12 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmaz.

10. 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında yürütülen projelerde destek
miktarı nedir?

2244 Sanayi Doktora Programı Burs, Teşvik İkramiyesi ve İstihdam Desteği Üst Limitleri 

Doktora Bursu (Tam / Kısmi) 4.500 TL / 800 TL / Ay

Proje Yöneticisine Ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi Üst Limiti 600 TL  / Ay 

Akademik Danışmana Ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi Üst Limiti* Öğrenci başına 300 TL / Ay 

Proje Kapsamında İstihdam Desteği

En çok 3 yıl süreyle, brüt asgari 
ücretin üç katını aşmamak üzere 
istihdam edilen doktora mezununa  
ödenen ücretin en çok % 60 ‘ı 

*Her akademik danışmana bir yıl içinde en çok 4 öğrenci için ödenir. 

11. İhtisas  alanı  kavramı  tek  bir  doktora  programını  mı  içermektedir?  Bir
ihtisas alanı farklı doktora programlarını kapsayabilir mi?
İhtisas alanı birden fazla doktora programını kapsayabilir.  

12. Bir başvuruda birden fazla ihtisas alanı seçilebilir mi?
Bir başvuruda birden fazla ihtisas alanı seçilebilir. Her bir ihtisas alanı için ayrı bir
başvuru yapılmasına gerek yoktur. Özel sektör kuruluşu ile yapılacak protokolde özel
sektör  kuruluşunun  ihtiyaç  duyduğu  bu  ihtisas  alanları  (başvuruda  kaç  tane  alan
seçilecekse) ayrıca yer almalıdır. 

13.  Proje kapsamında doktora yaptırılacak alanlar için alan kısıtı var mıdır? 
Proje  kapsamında  sanayinin  ihtiyaç  duyduğu  her  alanda  doktora  öğrencisi
yetiştirilebilir. Alan kısıtı bulunmamaktadır.  



14. Projelere dahil edilmesi gereken asgari öğrenci sayısı nedir?
 Üniversite-Sanayi  İşbirliği  projelerinde  projenin  faaliyet  alanlarıyla  ilgili
olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması,
 Rekabet  Öncesi  Üniversite-Sanayi  İşbirliği  projelerinde  projenin  faaliyet
alanlarıyla ilgili olmak şartıyla en az 5 doktora öğrencisinin doktora programına
dahil  olması  gerekir  (Teknoparklar  bünyesinde  Türkiye’de  yerleşik  sermaye
şirketlerinin  birlikte  sunacakları  Rekabet  Öncesi  Üniversite-Sanayi  işbirliği
projelerinde  ise  projenin  faaliyet  alanıyla  ilgili  olmak  şartıyla en  az  3  doktora
öğrencisinin doktora programına dahil olması yeterlidir).

15. Projelere bursiyerler hangi süre zarfında dahil edilebilir?
Projeye  dahil  edilecek  bursiyerler  proje  sözleşmesinin  yürürlüğe  girdiği  tarihten
itibaren en geç 1 yıl içinde belirlenerek TÜBİTAK'a iletilir.

16. Projelerden ayrılan bursiyerlerin yerine yeni  bursiyerler  dahil  edilebilir
mi?
Proje başlama tarihinden itibaren ilk iki yıl içerisinde herhangi bir sebeple projeden
ayrılan bursiyerlerin yerine GYK kararı ile yeni bursiyerler ilave edilebilir.

17. Bir projede birden fazla üniversitede doktora yapan öğrenciler bursiyer
olarak eklenebilir mi? 
Bursiyerlerin  programa  başvuru  yapan  üniversitede  doktora  yapıyor  olması
gerekmektedir.  

18. Projelere  yabancı  uyruklu  doktora  öğrencileri  bursiyer  olarak  dahil
edilebilir mi? 
Projelere yabancı uyruklu doktora öğrencileri bursiyer olarak eklenebilir.  

19. Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışan kişiler bursiyer olabilir mi? 
Program  kapsamında  özel  sektör  kuruluşlarında  çalışan  kişiler  program  çağrı
metninde belirtilen şartları sağlamaları durumunda bursiyer olabilirler. 

20. 2244 - Sanayi Doktora Programı kapsamında yürütülen projelerde görev
alan bursiyerler yurt dışına araştırma amacıyla gidebilirler mi? 
Bursiyerler, bursiyerlikleri devam ederken tez aşamasında, tez danışmanının ve proje
yöneticisinin izniyle tez konuları ile ilgili olarak yurt dışına araştırma amacıyla en fazla
iki dönem gidebilirler. Bu kapsamdaki bursiyerlerden 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası
Araştırma  Burs  Programı’nın  başvuru  koşullarını  ve  program  çağrı  duyurusunda
belirtilen başarı kriterlerini sağlamaları halinde ayrıca bilimsel değerlendirmeye tabi
tutulmaksızın  en  fazla  bir  dönem araştırma amacıyla  desteklenebilir.  Bu program
kapsamındaki  bursiyerlerin  ilgili  dönemler  boyunca  Sanayi  Doktora  Programı
kapsamındaki  yurt  içi  burs  ödemeleri  durdurulur.  Yurt  dışında  bulunulan  süreler
doktora eğitim suresine dahil edilir.

21. Proje  ortağı  özel  sektör  kuruluşunun  projeden  ayrılmayı  talep  etmesi
halinde uygulanacak bir yaptırım var mıdır? 
Proje ortağı özel kuruluşun mücbir sebeple projeden ayrılmayı talep etmesi halinde,
proje yöneticisi kuruluş 3 ay içerisinde yeni özel kuruluş önerisinde bulunur. Yeni özel
kuruluşa  TÜBİTAK’ın  onay  vermesi  halinde  yeni  kuruluştan  “imzalanmış  proje
sözleşmesindeki  tüm  hükümlere  uyacağına  dair”  taahhüt  yazısı  alınır  ve  mevcut



sözleşme hükümleri  devam eder. Projeden ayrılan özel sektör kuruluşlarının proje
kapsamında yaptıkları katkıların iadesi yapılmaz.

22. İstihdam  desteği  sırasında  bursiyere  ödenecek  aylık  taban  ücreti  var
mıdır?
Sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık taban ücreti,
brüt asgari ücretin 2 katından az olamaz.

23. YÖK  100/2000  bursiyerlerinin,  2244  Sanayi  Doktora  Programı
kapsamında yürütülen projelerde bursiyer  olarak desteklenmelerinin  önünde
bir engel var mıdır? 
TÜBİTAK’ın  desteklediği  projelerden  burs  alanlar  ile  diğer  kamu
kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, bu programdan burs ödemesi yapılabilir.
Ancak, TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden ya da diğer kamu kurum/kuruluşlarından
alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için
TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu program için belirlenen aylık burs üst limitini
aşamaz.


