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1. Çağrının Amacı ve Kapsamı

Bu programın amacı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen
bursiyerlerin  ve  olimpiyat  öğrencilerinin  kariyer  gelişimlerine  destek  olmak  ve  hedeflerine
ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla mentorluk desteği vermektir.

Bu çağrı duyurusu “2248 Mentorluk Desteği Programı”na ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri
kapsar.

2. Destek Kapsamı ve Süresi 

2.1. Destek Kapsamı
Bu program kapsamında bursiyer ve Bilim Olimpiyatları öğrencilerine kariyer hedefleri doğrultusunda
bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla mentorluk desteği sağlanır. 

2.2. Mentorluk Desteği Süresi
Mentorluk desteği süresi;
2.2.1. “2205 Lisans Burs Programı” kapsamında bursiyer seçilip desteklenenler için normal öğrenim

süresi sonuna kadar,
2.2.2. “2202 Bilim Olimpiyatları  Programı”  kapsamında en son yapılan Birinci  Aşama Sınavı’nda

başarılı olanlar için bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadardır.

3. Başvuru Koşulları ve Başvuru Yöntemi

3.1. Başvuru Koşulları
Aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmak;
3.1.1. “2205 Lisans Burs Programı”nda bursiyer seçilip son başvuru tarihi  itibarıyla destekleniyor

olmak
3.1.2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” 2020 yılı Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olmak

3.2. Başvuru Yöntemi
3.2.1. Başvurular, çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içinde sadece BİDEB Başvuru ve

İzleme Sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Faks
veya diğer elektronik yollarla yapılan başvurular kabul edilmez. 

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 gerekir.

4. Değerlendirme

Ön inceleme aşamasında program başvurusunda beyan edilen bilgiler kontrol edilir. Değerlendirme
yalnızca sistem üzerinden iletilen bilgiler esas alınarak yapılır.  Desteklenecek öğrenciler GYK’nın
önerisi  ve Başkanlık Onayı  ile  kesinleşir.  Başvuru sahibinin Başkanlık Onayı’ndan sonra 45 gün
içinde BİDEB Başvuru ve İzleme  Sistemi’ne yüklediği taahhütnameyi ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a
ulaştırması  gerekir.  Belirtilen  süre  içinde  ıslak  imzalı  taahhütname  göndermeyenlerin  mentorluk
desteği başlatılmaz.

5. Mentor Ataması

“2202 Bilim Olimpiyatları  Programı”  2020 yılı  Birinci  Aşama  Sınavı’nda başarılı  olanlar  ve “2205
Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanlar için aşağıdaki kriterler esas alınarak TÜBİTAK tarafından
mentor ataması yapılmaktadır:

 Bilimsel ve teknolojik yetkinliği
 Kariyer beklentileri
 Mentorluk desteğinden beklentileri
 Sosyal beceri ve kabiliyetleri
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6. İzleme ve Sonuçlandırma

6.1.Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla
destek süreci başlar ve yılda iki defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a
iletilir. 

6.2.Mentorluk desteği, Madde 2.2’de belirtilen sürenin sonunda mentor tarafından sonuç raporunun
TÜBİTAK’a iletilmesi ile son bulur. 

6.3.Başvuru sahibinin gerekçeli  dilekçe ile mentor  değişikliği  talep etmesi  halinde GYK kararı  ile
mentor değişikliği yapılabilir.

6.4.Mentorun herhangi bir nedenle mentorluğunun son bulması durumunda bir ay içinde yeni mentor
atanır.

6.5.Başvuru sahibinin gerekçeli dilekçe ile mentorluk desteğinin iptalini talep etmesi halinde, GYK
kararı ile mentorluk desteği kesilir.

6.6.Mentor veya öğrencinin araştırma alanlarında değişiklik olması halinde BİDEB tarafından mentor
değişikliği yapılabilir.

7. Genel Hükümler

7.1. “2205  Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanların bursiyerliği devam ettiği veya  bu hizmetin
iptalini talep etmediği sürece mentorluk desteği devam eder. 2248 Mentorluk Desteği Programı
kapsamında  başvuru  yapıp  destek  almaya  başlayan  bursiyerlerin  programa  her  yıl  tekrar
başvuru  yapması  gerekmez.  Mentorluk  desteğinin  devamlılığı  için  “ağırlıklı  genel  ortalama”
başarı kriteri aranmaz.

7.2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” 2020 yılı Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bu
desteğin  iptalini  talep etmediği  sürece,  bir  sonraki  Birinci  Aşama Sınavı’na kadar mentorluk
desteği devam eder. Programa her yıl yeniden başvuru yapılması gerekir.

8. Yükümlülükler

8.1.Başvuru sahibi, mentor atamasını takip eden aydan itibaren; mentoru ile her iki ayda en az bir
defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmakla yükümlüdür.

8.2.Başvuru  sahibi,  mentoru  ile  yapacağı  görüşmelerde  etik  davranış  ilkelerine  uygun  davranış
göstermekle yükümlüdür.

8.3.Başvuru  sahibinden  kaynaklı  görüşme  yapılamaması  durumunda  başvuru  sahibi  mentore
gerekçeli bilgi vermelidir. 

8.4.Mücbir bir sebep dışında iki defa üst üste görüşme yapılamaması durumunda mentorluk desteği
TÜBİTAK tarafından kesilebilir.

8.5.Başvuru  sahibi,  ad-soyadında,  iletişim  bilgilerinde  ve  öğrenciliği  ile  ilgili  durumlarda  (kayıt
dondurma, kayıt sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma
vb.) meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

8.6.Yükümlülüklere  uyulmaması  halinde  bu  çağrı  duyurusu  ve  taahhütname hükümleri  uyarınca
işlem yapılır.

8.7.TÜBİTAK  BİDEB  tarafından  bildirimler  genellikle  elektronik  yolla  yapılmaktadır.  Bu  nedenle
tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.

9. Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi)

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2020 Yılı Çağrısı 20 Temmuz 2020 16 Ekim 2020

10. İlgili Mevzuat (Yönetmelik, Program Usul ve Esasları, Değerlendirme Yönergesi)

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

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

10.3. 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.

2



11. Tanımlar ve Kısaltmalar

 Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
 BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
 Bursiyer: “2205 Lisans Burs Programı” kapsamında seçilmiş ve desteklenen öğrenciyi,
 Grup: Bilimsel ve teknolojik alanlardaki eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini

teşvik  edecek ve destekleyecek sistemleri  geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan Bilim
İnsanı Destek Gruplarını,

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

 Mentor: “2248  Mentorluk  Desteği  Programı”  kapsamında  seçilen  öğrencinin  gelişim
potansiyeline, akademik durumuna ve hedeflerine katkıda bulunacak kişiyi,

 Olimpiyat  Komiteleri: BİDEB  tarafından  yürütülen  ulusal,  Bölgesel  Bilim  Olimpiyatları
kapsamındaki  akademik faaliyetleri  BİDEB ile  koordineli  olarak gerçekleştirmek amacıyla
TÜBİTAK  Başkanı  tarafından  görevlendirilen  araştırmacılar/bilim  insanlarından  oluşan
komiteleri,

 TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
 Ulusal Bilim Olimpiyatları: Bilgisayar, Ortaokul Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik

ve Ortaokul Matematik dallarında Türkiye genelinde yapılan bilim olimpiyatlarını,
 Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

12. İrtibat Bilgileri

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
2248 Mentorluk Desteği Programı

Tel: 444 66 90
E-posta:bideb2248@tubitak.gov.tr
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