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Programın Amacı

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında:

• Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip 

nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile 

yetiştirilmesi

• Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik 

edilmesi

• Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.
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Projede Kimler Yer Alabilir?
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Destek Kapsamı ve Süresi



TÜBİTAK

Bursiyerler İçin Yurtdışındaki Tamamlayıcı Bilgiye Erişim
İmkanı

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 gidebilir. 

Bu kapsamdaki bursiyerler:

• 2214–A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı için 

gerekli başarı kriterlerini sağlaması halinde ayrıca bilimsel 

değerlendirmeye tabi tutulmaksızın en fazla bir dönem  araştırma 

amacıyla desteklenebilir. 

• Bu program kapsamındaki bursiyerlerin ilgili dönem boyunca yurt içi 

burs ödemeleri durdurulur.

• Yurt dışında bulunulan süreler doktora eğitim suresine dahil edilir.
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Programın Yapısı
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Üniversite Sanayi İş Birliği Modeli

Burs: 

Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil 

olan özel sektör kuruluş/kuruluşları 

İstihdam Desteği:  

• İstihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı

• Geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını aşamaz.

Proje Teşvik İkramiyesi: 

Proje yöneticisi (proje süresi ile sınırlı) ve akademik tez danışmanına (tez süresince)
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Üniversite Sanayi İş Birliği Modeli

Doktora Programına dahil olan doktora öğrencileri*

1) Doktoraya Yeni Başlayacaklar/ Doktoraya Devam Edenler (tez dönemine 

geçmemiş)

2) Herhangi bir yerde istihdam edilmeyenler veya halihazırda özel sektör 

kuruluşlarında istihdam edilenler

*İhtisas alanı başına en az 3 öğrenci
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Burs: Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye 

dahil olan özel sektör kuruluşları 

İstihdam Desteği:  

• İstihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %60’ını

• Geçerli brüt asgari ücretin en fazla 3 katını aşamaz.

Proje Teşvik İkramiyesi: Proje yöneticisine ve akademik tez danışmanlarına (tez 

süresince)

Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli
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Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli

Doktora Programına dahil olan doktora öğrencileri*

1) Doktoraya Yeni Başlayacaklar/ Doktoraya Devam Edenler

2) Herhangi bir yerde istihdam edilmeyenler veya halihazırda özel sektör 

kuruluşlarında istihdam edilenler

*İhtisas alanı başına en az 5 öğrenci
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Başvuru Aşaması

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-

bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru Açılış
Tarihi

Başvuru Kapanış
Tarihi

2018 Yılı Başvuru 9 Temmuz 2018 28 Eylül 2018
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Başvuru Koşulları
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Proje Kapsamında Eğitim Alacak Doktora Bursiyerleri
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Proje Öneri Formu

1. Proje Adı

2. Proje Özeti

3. Amaç ve Kapsam

4. İş Birliği Modeli

 Üniversite-Sanayi İş Birliği

 Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İş Birliği
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Proje Öneri Formu

5. Projeye Dahil Olan Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları

6. Projeye Dahil Edilen Doktora Programı ve İhtisas Alanlarına İlişkin 

Bilgiler

İhtisas Alanı/Alanları 

(En az 1 ihtisas alanı 

belirtilmelidir.*) 

Ana Bilim Dalı Bilim Dalı Program Türü 

(Doktora / Bütünleşik Doktora)

Durumu (Açık/Yeni 

Açılacak) 

1.

2.  

3.

Kuruluş Adı Adresi Proje Yürütücüsü

Adı Soyadı

Kuruluştaki Görevi

1

2
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Proje Öneri Formu

7. Odaklanılan İhtisas Alanı/Alanları Bazında Doktora Bursiyer Planı

8. Proje Yöneticisi Olan Yükseköğretim Kurumları/Araştırma Altyapılarının 

Yetkinliği

İhtisas Alanları* ve 

Bursiyer Planlaması

Halen istihdam edilen ve 

bu program kapsamında 

doktora yapması 

planlanan doktora 

öğrenci sayısı

Bu program kapsamında 

gelecekte istihdam 

edilmek üzere 

burslandırılması 

planlanan doktora 

öğrenci sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı**

Sayı Sayı

İhtisas Alanı 1: 

İhtisas Alanı 2: 

İhtisas Alanı 3:
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Proje Öneri Formu

9. Özel Sektör Kuruluşlarının Faaliyet Alanlarının Doktora Program(ları) ve 

İhtisas Alanları ile Uyumu

İhtisas Alanı 1

Özel sektör kuruluşunun/kuruluşlarının faaliyet 

alanlarının doktora programları ve ihtisas 

alanı/alanları ile uyumu:

Proje kapsamında bursiyerlere sunulacak Ar-

Ge veya tasarım merkezi altyapı imkanları:

İhtisas Alanı 2

Özel sektör kuruluşunun/kuruluşlarının faaliyet 

alanlarının doktora programları ve ihtisas 

alanı/alanları ile uyumu:

Proje kapsamında bursiyerlere sunulacak Ar-

Ge veya tasarım merkezi altyapı imkanları:



TÜBİTAK

Proje Öneri Formu

10. Projenin Kurumsal Yönetim Sistem ve İzleme

• Özel sektör kuruluşunun ihtiyacına cevap verecek eğitim müfredatının ve eğitim 
sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümünün planlaması

• Özel sektör kuruluşunun doktora öğrencilerine sanayi danışmanları aracılığıyla 
sağlayacağı mentörlük faaliyetlerinin planlaması

• Eğitim ve istihdam dönemlerinde bursiyer/doktoralı araştırmacıların özel sektör 
bünyesinde görev alabileceği projeler/faaliyetlere (Ar-Ge projeleri) ilişkin planlamalar

• Doktora döneminde bursiyerlere ilişkin performans izleme sistematiği

• Doktoralı araştırmacıların istihdam desteği süresince performans ölçümü, görev 
alacağı Ar-Ge faaliyetleri (proje, vb) ve  ürettiği Ar-Ge çıktılarına ilişkin izleme planı
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Proje Öneri Formu

11. Projenin Kuruluşun/Kuruluşların Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesine 

Sağlayacağı Katkı

12. Doktora Bursiyerlerine Sunulan/Sunulacak İmkanlar

13. Belirtilmek istenen diğer hususlar sunulur.
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Bütçe Öneri Formu (Üniversite-Sanayi İş Birliği)
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Ek Belgeler

• Proje Önerisi Formu

• İş Birliği Protokolü

• Bütçe Öneri Formu

• Kaynaklar

Elektronik Başvuru Sistemi

ebideb.tubitak.gov.tr
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Sık Sorulan Sorular

Soru: Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ihtisas alanı başına en az 3

doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması, Rekabet Öncesi

Üniversite- Sanayi işbirliği projelerinde ihtisas alanı başına en az 5 doktora

öğrencisinin doktora programına dahil olması gerekir. Bu durumda özel şirket

en az 3 veya 5 doktora öğrencisini istihdam etmek zorunda mıdır?

• Programa dahil olan tüm öğrencilerin istihdam edilmelerini bekliyoruz ancak bu

hususun izlenmesi ve buna ilişkin hükümlerin üniversite ile özel sektör arasında

imzalanacak protokol ile düzenlenmesini istiyoruz. Buna ilişkin çağrı

metnimizde:

‘Protokolde özel sektör tarafından belirlenen istihdam hedeflerinin yıllık dönemler

itibariyle izlenmesi ve üst üste iki dönem boyunca karşılanamaması durumuna

ilişkin hükümler düzenlenir.’

• Aynı zamanda burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi sonrasında, bursiyer ile

istihdamı sağlayacak özel kuruluş arasında doktora mezuniyeti sonrası 3 yıl

boyunca mecburi çalışma zorunluluğu getirecek şekilde sözleşme imzalanması

ve sözleşmenin TÜBİTAK’a iletilmesi gerekiyor.
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Sık Sorulan Sorular

Soru: Doktora programında sözleşme imzalayacak özel sektör kuruluşunun

mutlaka Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip olması gerekli midir?

• Projede yer alacak kurum/kuruluşların 5746 kapsamında Ar-Ge merkezi veya

tasarım merkezine sahip şirketler veya 4691 kapsamındaki teknoparklar

bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleriyle işbirliği yapmış olmaları

gerekmektedir.

Soru: Şirketler tek başına proje verebiliyor mu? Aynı zamanda destek

kapsamında makine teçhizat giderleri destekleniyor mu?

• Başvuru üniversite ya da araştırma altyapısı tarafından özel sektörle işbirliği

yapılarak gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yetişecek öğrencilere doktora

bursu, PTİ ve özel sektör kuruluşlarına ise istihdam desteği verilmektedir.

• Program kapsamında özel sektör kuruluşlarını araştırma desteği gibi bir destek

verilmemektedir.
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Sık Sorulan Sorular

Soru: Her üniversite 1 başvuru mu yapabilir?

• Üniversitelerin yapacakları başvuru sayısı için bir sınırlama yoktur ancak her bir

protokol için 1 başvuru yapılabilir.

Soru: Proje yürütücüsü proje yöneticisi akademik danışman gibi tanımlar ile ilgili

bilgi verir misiniz?

Yükseköğretim kurumları/araştırma alt yapıları özel sektör kuruluşları proje yürütücü

kurumları olarak görev alacaklardır. Yükseköğretim kurumları/araştırma alt yapılarının

aynı zamanda TÜBİTAK’a karşı proje yönetiminden sorumlu olacak şekilde proje

yöneticisi kurum olarak görev almaları gerekmektedir.

• Akademik Danışman: Proje süresince üniversite/araştırma altyapısı bünyesinde

görevli ve en fazla 4 öğrenci için sanayi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek tezin

yürütülmesinde danışmanlık sağlayacak öğretim elemanı,

• 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

kişiyi,

ifade eder.
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Sık Sorulan Sorular

Soru: Mevcutta istihdamı olan doktora öğrencisi için de burs desteği
sağlanacak mıdır? Ayrıca özel kuruluşa sağlanacak istihdam desteği,
personel firmaya yeni istihdam edildiğinde veya firmada çalışıyorsa kişinin
mezuniyetinden sonra mı başlar?

• Verilecek istihdam desteği bursiyerlerin doktora mezuniyet tarihinden sonra
başlatılabilir. Proje süresi ile sınırlı kalmak üzere en fazla 36 ay ödenir. Mevcut
durumda istihdam edilen kişiler için de istihdam desteği verilecektir. Benzer
şekilde bu destek de ilgili personellerin doktora mezuniyet tarihinden itibaren
verilecektir.

Soru: Bursiyere ödenecek burs miktarları mevcutta firma tarafından istihdam
edilmiş olan doktora öğrencilerini de kapsayacak mıdır? Bu öğrenciler için de
yine firmadan %25 oranında burs katkısı beklenmektedir?

• Bursiyerlere ödenecek aylık burs miktarının (4500/800 TL) %25lik kısmı ilgili
özel sektör kuruluşu tarafından verilecektir. Normal doktora bursiyerleri için 4
yıl, bütünleşik doktora bursiyerleri için 5 yıl burs ödenecektir. Programa dahil
olan öğrencilerden tez aşamasına geçmemiş olması şartı aranır.

• Özel sektör kuruluşunun bu süreler boyunca öğrencilere verilecek bursun
%25'ini açılacak proje özel hesabına aktarmalıdır. %75lik kısmı ise TÜBİTAK
tarafından aktarılacaktır.
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Sık Sorulan Sorular

Soru: Çağrı duyuru belgesinde bahsedilen ihtisas alanları e-BİDEB’de birçok

alt kırılıma sahip. Genel şemsiye olarak tek bir alan seçemiyoruz gibi

gözüküyor sistemde. Bu nedenle, her ihtisas alanının alt kırılımını seçmek

durumunda mıyız?

• E-BİDEB'de yer alan ihtisas alanlarında genel ihtisas alanının seçimine izin

verilmiyor. (Örn: sağlık bilimleri şeklinde genel bir seçim yapmanız istenmiyor)

Öğrenci yetiştireceğiniz alanın biraz daha özelleştirilmesi beklenmektedir. Bu

nedenle sistemde "Bilimsel ve Teknolojik Faaliyet Alanlarındaki kırınımlar

üzerinden seçim yapmanız gerekmektedir.

Soru: Bir başvuruda birden fazla ihtisas alanı seçebiliyor muyuz? Örneğin,

tek bir başvuruda bir endüstri mühendisliği alt kırılımı ve bilgisayar

mühendisliği alt kırılımı birlikte yer alabilir mi? Eğer bu durum geçerli değil

ise, her ihtisas alanı için farklı bir başvuru mu yapmamız gerekiyor?

• Bir başvuruda birden fazla ihtisas alanı seçilebilir. Her bir ihtisas alanı için ayrı

bir başvuru yapmanıza gerek yoktur. Özel sektör kuruluşu/kuruluşları ile

yapılacak protokolde özel sektör kuruluşunun ihtiyaç duyduğu bu ihtisas alanları

(başvuruda kaç tane alan seçiyorsanız) ayrıca yer almalıdır. Ayrıca projede

proje modeline göre her bir ihtisas alanı için an ez 3 ya da 5 öğrencinin yer

alması gerektiği hususuna dikkat etmeniz gerekmektedir.
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Sık Sorulan Sorular

Soru: Proje için konu öncelikleri var mı?

Projenin temel konusu işbirliği yapılacak özel sektör kuruluşu/kuruluşlarının ihtiyacı

olduğu alanlarda doktora öğrencisi yetiştirilmesidir

Soru: YÖK 100/2000 bursiyerlerinin programdan 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.

Soru: Bir üniversite veya bir sanayi kuruluşu aynı dönemde birden fazla

başvuruda bulunabilir mi?

• Bir üniversite farklı sanayi kuruluşları ile farklı protokoller yaparak birden fazla

başvuru yapabilir. Aynı şekilde bir özel sektör kuruluşu farklı protokollerle (farklı

üniversite veya araştırma altyapıları ile) programa birden fazla başvuru

yapabilir.
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Sık Sorulan Sorular

Soru: Proje süresi boyunca doktora öğrencisi okulda mı yoksa firmada mı

zaman geçirecek? İki tarafta geçireceği zorunlu bir zaman var mıdır?

• Proje kapsamındaki doktora öğrencilerinin öğrencilikleri süresi boyunca okulda

ve özel sektör kuruluşlarında zaman geçirmesi beklenmektedir. Bu süreler için

TÜBİTAK tarafından konulmuş bir sınırlama yoktur. Fakat programın amacı

kapsamında öğrencilerin sanayi sektörüne yönelik deneyim kazanması ve

tezleri boyunca sanayi sektörü ile çalışması beklenmektedir. Başvuru

aşamasında başvuru yapacak üniversite/araştırma altyapısından bu konuda bir

plan sunması da beklenmektedir.

Soru: Öğrencilerin programı yarıda bırakmaları durumunda öğrencilere

yönelik bir yükümlülük var mıdır?

• GYK tarafından kabul edilebilir mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple

projeden ayrılan bursiyerin yerine yeni bir bursiyer ilave edilemez. Doktora

programından yine benzer sebepler dışında ayrılan bursiyerlerin bursiyerlikleri

iptal edilerek kendilerine yapılan tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte proje

yöneticisi kurum tarafından geri alınır ve üniversite/araştırma altyapısı özel

hesaplarına aktarılır.
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