
Lisans ve Lisansüstü Burs ve 
Destek Programları 

BİLİM İNSANI DESTEKLEME 
DAİRE BAŞKANLIĞI



BİDEB 

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri kapsamaktadır. 

Programlarla ilgili en son güncellemelere ilgili programın web sayfasından ulaşılabilir.



Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB),

bilim ve teknoloji üretebilen, ürettiği bilim ve teknolojiyi 
toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, dünya bilim ve 
teknolojisine katkıda bulunan saygın bir Türkiye’nin yaratılması 
için vazgeçilmez bir öneme sahip olan bilim insanlarının sayı ve 
niteliğinin artmasına yardımcı olmak amacıyla, bu kesime yönelik 
destekleyici ve teşvik edici çeşitli programlar ve etkinlikler 
yürütmektedir.

Bu kapsamda BİDEB;

n Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları vermekte,

n	 Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 
girişimcilik ve yenilikçilik alanında lise ve üniversite düzeyinde 
yarışmalar düzenlemekte,

n Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen doktora ve doktora 
sonrası araştırmalar için destek sağlamakta,

n Yurt dışında çalışmakta olan bilim insanlarının /araştırmacıların 
Türkiye’ye gelmesini teşvik etmekte,

n Lisansüstü öğrencilerin, çeşitli alanlardaki gelişmelerinin 
izlenmesi amacıyla düzenlenen yaz okulu programlarına 
katılımlarını desteklemekte,

n Bilim insanlarının/araştırmacıların yurt içi ve yurt dışı bilimsel  
toplantılara katılımı için destek sağlamaktadır.



İçindekiler



2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 

2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

2214/B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı 

2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi-Yurt Dışı Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı 

2241/A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı 

2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması 

2242 Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması

2238/B Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması 

2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 

2231 TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği 
Programı 

2215 Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı 

2235 En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı 



TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal 
Bilim Olimpiyatlarında madalya alan, 
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında 
ülkemizi/ülkelerini temsil eden 
takımlarda yer alan, veya Ortaöğretim 
Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri 
Yarışmalarında ödül alan ve daha 
sonra TÜBİTAK tarafından gönderildiği 
“Uluslararası Proje Yarışmalarında” 
birincilik, ikincilik ya da üçüncülük 
kazanan öğrencilere lisans bursu 
vererek başarılı öğrencileri 
desteklemektir.

Amaç

Yurt İçi Lisans Burs Programı

2



2205

Uluslararası Bilim Olimpiyatları Takımlarına 
Girenler İçin Bursiyer Olabilme Koşulları:

T.C. Vatandaşı Öğrenciler için;

√ Ortaöğrenimi sırasında, TÜBİTAK’ın ülkemiz 
adına katılmakta olduğu Uluslararası Bilim 
Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda 
yer almak ve ortaöğrenimini bitirdikten sonra 
gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) 
sonucunda üniversitelerimizin bu olimpiyat 
alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından 
birini kazanmak suretiyle kayıt yaptırmak

√ Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş 
veya bronz madalya alıp sınavsız yerleştirilme 
hakkını kazanmak ve üniversitelerimizin bu 
olimpiyat alanlarıyla ilgili bölümlerinden/
programlarından birine kayıt yaptırmak 

Başvuru Koşulları



Yabancı Uyruklu Öğrenciler için;

√ Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkelerini temsil 
eden takımlarda yer alarak ödül almak

√ Ülkemizde yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerde lisans 
öğrenimi yapmak istediğine ilişkin yazılı başvuruda 
bulunmak

Uluslararası Proje Yarışmalarında Dereceye Girenler 
İçin Bursiyer Olabilme Koşulları:

√ T.C. vatandaşı olmak 

√ TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ortaöğretim 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonucunda, 
TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası 
Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve bu 
yarışmalarda yarıştıkları alanda birincilik, ikincilik ya 
da üçüncülük alarak sınavsız yerleştirilme hakkını 
kazanmak ve

√ Ortaöğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk 
lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda veya 
sınavsız yerleştirilme hakkından yararlanarak 
üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili 
bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt 
yaptırmak 

Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Dereceye Girenler İçin 
Bursiyer Olabilme Koşulları:

√ T.C. vatandaşı olmak

√ TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Bilim 
Olimpiyatları’nın 2. Aşama Sınavları’na katılarak, bu 
sınavlar sonucunda madalya almak ve

√ Ortaöğretim öğrenimini bitirdikten sonra gireceği 
ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda 
üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili   
bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt 
yaptırmak

 * Alanlar ile ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYM 
Kılavuzu’nda yer almaktadır.



2505

Lisans Eğitimi Boyunca: Burs süresi, bursiyerliğin 
başladığı tarihten itibaren üniversite lisans öğreniminin 
normal süresinin sonuna kadardır.

Aylık Burs Miktarları: 

Bu program kapsamında desteklenen yabancı uyruklu 
bursiyerlere, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme 
Kurulu’nun kararları doğrultusunda, okul ücreti desteği 
verilir.

Başvuru Dönemi: 

Yılda 1 dönem (Güz) başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2205

Destek Özellikleri

1.000¨

Uluslararası Bilim 
Olimpiyatları 
bursiyerleri +

750¨

Ulusal Bilim 
Olimpiyatları 
bursiyerleri

+
500¨

LYS sonucuna göre
göre seçilen mevcut 
bursiyerler



Üniversitelerimizde tezli yüksek lisans/
doktora öğrenimi yapan/yapacak olan 
başarılı öğrencileri destekleyerek;

- bilim insanlarının yetişmesine

- Ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç 
duyduğu alanlara yönelik insan 
kaynağı oluşturulmasına

- üniversite - sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesine

- lisans eğitimini fen bilimleri 
alanlarında yapan başarılı 
öğrencilerin sosyal ve beşeri 
bilimler alanlarına geçişine

katkı sağlamaktır.

Amaç

Yurt İçi Lisansüstü Burs 
Programı

2



2211

Program Kapsamında Desteklenenler

√ Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi  
sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak 
olanlar

√ Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, 
öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde 
bulunanlar

√ Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını 
tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora 
öğrenimi yapacak olanlar

√ Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en 
geç altıncı dönemi içinde bulunanlar

√ Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu 
çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama 
potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/
veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda 
yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar

Burs Kapsamı



Genel Başvuru Koşulları

√ T.C. vatandaşı olmak

√ Başvuru yılının ilk günü itibarıyla yüksek lisans öğrenimi 
için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış 
olmak

√ Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir 
programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip 
eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak

√ Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için 
lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, 
herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. 
Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından 
vazgeçenler başvuru yapabilirler.)

Özel Başvuru Koşulları

√ Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için 
yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş 
olması

√ Öncelikli alanlar teşvik bursu için kabul edilen tez 
önerisi konusunun Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar içerisinde yer 
alması

√ Sanayiye yönelik teşvik bursu için kabul edilen tez 
önerisi konusunun sanayinin bir sorununu çözmeyi 
hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan 
ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye 
yönelik araştırma konusuna sahip olması

√ Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçiş teşvik 
bursu için lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik 
ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal 
Bilimlerde tamamlamış veya devam eden ve Bilim İnsanı 
Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme 
Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri 
Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı 
veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim 
döneminde kayıt yaptıracak olmak

√ Doğrudan Yurt İçi Lisansüstü Bursu için TÜBİTAK’ın 
yurt içi lisans/yüksek lisans bursiyeri iken öğrenimlerini 
başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin alanlarında 
tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt 
yaptırmaları

Başvuru Koşulları



2211

Burslar, bursiyerin kayıt tarihinden itibaren yüksek lisans 
için öğreniminin ilk 3 yıl içerisinde en fazla 2 yıl, doktora 
için öğreniminin ilk 6 yılı içerisinde en fazla 4 yıl süreyle 
ödenir.

Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu, bursiyerin 
tez önerisinin kabulünden itibaren yüksek lisansta en fazla 
1 yıl, doktorada en fazla 3 yıl süreyle ödenir.

* Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim 
burslarıyla birlikte) 400¨  ek destek verilir.

Destek Özellikleri

YL Burs Miktarı
Tam/Kısmi
(¨/Ay)

Doktora Teşvik 
Bursu Tam/Kısmi
(¨/Ay)

Doktora Burs 
miktarı*
(¨/Ay)

Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500

1.000 / 400  1.650 / 450 2.000 / 600

1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600

1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000

Öncelikli 
Alanlarda

Sanayiye 
Yönelik

Sosyal ve 
Beşeri 
Bilimlere 
Geçiş 

BURS MİKTARLARI TABLOSU

Başvuru Dönemi: 

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu için: Yılda 2 dönem 
başvuru alınmaktadır.

Doğrudan Bursiyerlik için: Yılda 2 dönem başvuru 
alınmaktadır.

Öncelikli Alanlara ve Sanayiye Yönelik Teşvik Bursu için: 
Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2211



Ülkemizde doktora programlarına 
kayıtlı olanlar ile diğer araştırma 
kuruluşlarında çalışan doktora 
öğrencisi araştırmacıların, araştırma 
sorunlarını yurt dışında bir araştırma 
ortamında çözmelerini sağlamak için 
destek vermektir.

Amaç

Yurt Dışı Doktora Sırası 
Araştırma Burs Programı

2



2214/A

√ T.C. vatandaşı olmak

√ Ülkemizde bir doktora programına kayıtlı olup, 
doktora yeterliliğini almış olmak

√ Araştırmanın yürütüleceği Üniversite/Araştırma 
Merkezi tarafından davet edilmiş olmak

√ TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programından 
yararlanmamış olmak

√ YÖK veya diğer kamu kurumlarının Yurt Dışı 
Araştırma Burslarının herhangi birinden son 
3 yıl içinde toplam 12 ay ve daha fazla süreyle 
yararlanmamış olmak

Başvuru Koşulları



Destek Özellikleri

1.800$ / 1.400€

12 ay 
Burs süresi, doktora 
sırası araştırma bursu 
için en çok 12 aydır.

Burs miktarı aylık en fazla 1.800 ABD doları 
(Avrupa ülkeleri için en fazla 1.400€) olup, 
ödemeler üçer aylık dönemlerde yapılır. Gidiş-
dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Doktora sırası araştırma bursu kapsamında bursiyerin 
Türkiye’deki danışmanına 2.000 ¨’yi aşmamak üzere 
1.000 ¨ /kişi Danışman Koordinatör ücreti verilir.

Başvuru Dönemi: 

Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2214a





Ülkemizde bir doktora programına 
kayıtlı Türk öğrencilerin yurt dışındaki 
üniversitelerde ortak doktora 
protokolleri kapsamında yapacakları 
doktora eğitimleri/araştırmaları için 
destek vermektir.

Amaç

Yurt Dışı Müşterek Doktora 
Burs Programı

2



2214/B

√ T.C. vatandaşı olmak

√ Üniversitelerimizden birinde bir doktora 
programına kayıtlı olmak

√ Gidilecek Üniversite ile Türkiye’deki Üniversite 
arasında Ortak Doktora Protokolü imzalanmış 
olması

√ TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programından 
yararlanmamış olmak

√ YÖK veya diğer kamu kurumlarının Yurt Dışı 
Araştırma Burslarının herhangi birinden son 
3 yıl içinde toplam 12 ay ve daha fazla süreyle 
yararlanmamış olmak

Başvuru Koşulları



Destek Özellikleri

24 ay
Burs süresi, 
müşterek doktora 
bursu için en çok 24 
aydır.

1.800$ / 1.400€
Burs miktarı aylık en fazla 1.800 ABD doları 
(Avrupa ülkeleri için en fazla 1.400€) olup, 
ödemeler üçer aylık dönemlerde yapılır. 
Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından 
karşılanır.

Başvuru Dönemi: 

Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2214b     





Lisans öğrencilerini projeler yoluyla 
araştırma yapmaya teşvik etmek, yurt 
içinde Üniversitelerce düzenlenmesi 
planlanan lisans seviyesindeki proje 
yarışmalarına destek sağlamak ve 
uluslararası proje yarışmalarına 
katılması uygun görülen projelerin  
katılım giderleri için kısmi destek 
vermektir. 

Amaç

Üniversite Öğrencileri Yurt 
İçi-Yurt Dışı Araştırma 
Projeleri Destekleme 
Programı

2



2209

Yurt İçi Araştırma Projeleri (2209/A) Desteği için 
Başvuru Koşulları

√ T.C. vatandaşı olmak

√ Proje yürütücüsü olmak

√ Üniversitede kayıtlı öğrenci olmak

√ Danışman bir hocanın rehberliğinde proje yapıyor 
olmak

√ Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak

√ Daha önceki proje başvurusu desteklendiyse, bu 
projeyi tamamlamış olmak

Yurt İçi Proje Yarışması (2209/B) Desteği için 
Başvuru Koşulları

√ Yarışmanın ulusal ve/veya uluslararası bilimsel bir 
proje yarışması olması

√ Yarışmanın kapsamlı bir web sitesinin olması

√ Yarışmanın üniversite öğrencileri arası bir bilimsel 
proje yarışması olması

√ Yarışmanın diğer üniversite öğrencilerinin 
katılımına açık olması

Yurt Dışı Proje Yarışması (2209/C) Katılım Desteği 
için Başvuru Koşulları

√ Desteklenmesi istenen projelerin yarışmaya kabul/
davet edilmiş olması

√ Desteklenmesi istenen katılımcı öğrencilerin daha 
önce bu programdan yararlanmamış olması

Başvuru Koşulları



Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

2209/A için: http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2209a 

2209/B için: http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2209b  

2209/C için: http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2209c  

Destek Özellikleri

20.000 

5.000 $

¨2.500 ¨
Yurt içi araştırma 
projeleri için en 
çok 2.500 ¨ destek 
verilmektedir.

Yurt dışı proje yarışmaları için kişi başına en çok 
1.000 ABD doları destek verilmektedir. Toplam 
desteğin üst limiti 5.000 ABD dolarıdır.

Yurt İçi Proje 
Yarışması desteğinin 
üst limiti 20.000 ¨’dir. 





Üniversitelerimizin Mühendislik 
ve Teknoloji Bilimleri ile 
Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili 
bölümlerinden birinde öğrenim gören 
lisans öğrencilerinin,  sanayinin bir 
sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya 
sanayide uygulama potansiyeli olan 
ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/
veya geliştirmeye yönelik araştırma 
konusuna sahip lisans bitirme tezi için 
hazırladıkları araştırma projelerini 
desteklemektir.

Amaç

Sanayi Odaklı Lisans Bitirme 
Tezi Destekleme Programı

2



2241/A

√ Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak

√ Akademik ve sanayi/sektör danışmanın 
rehberliğinde proje yapıyor olmak

√ Projesini bir sanayi/sektör kuruluşuna entegre 
olarak gerçekleştirecek olmak

√ Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak

√ Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş 
olmak

Başvuru Koşulları

Destek Özellikleri

4.000 ¨
Sanayi odaklı lisans 
bitirme tezleri için en 
çok 4.000 ¨ destek 
verilmektedir.

Başvuru Dönemi: 

Yılda 12 dönem olacak şekilde her ay başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2241a



Lisans bitirme tezlerinin sanayinin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
belirlenmesini sağlayarak lisans 
düzeyinde üniversite sanayi 
işbirliğinin teşvik edilmesidir. Ayrıca, 
programla, lisans öğrencilerinin 
öğrenimleri sırasında sanayi ortamında 
bulunmalarını sağlayarak uygulama 
tecrübesi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Amaç

Sanayi Odaklı Lisans Bitirme 
Projeleri Yarışması

2



2241/B

√ Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarımsal 
Bilimlerin ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte 
olup lisans bitirme projesi hazırlıyor olmak

√ Bitirme projesini akademik ve sanayi/sektör 
danışmanının rehberliğinde yapıyor olmak

√ Lisans bitirme projesinin sanayi ve iş dünyasının 
bir sorununu çözme ve/veya endüstride uygulama 
potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme/
geliştirme konularında olması 

√ Bitirme projesi bireysel veya en fazla on öğrenci 
tarafından hazırlanabilir

Başvuru Koşulları



Destek Özellikleri

Öğrenci Ödülü (¨)

Birincilik Ödülü 30.000

İkincilik Ödülü 20.000

Üçüncülük Ödülü 15.000

Birincilik Ödülü 10.000 

İkincilik Ödülü 7.500

Üçüncülük Ödülü 5.000

Akademik/Sanayi  
Danışman Ödülü (¨)

PROJE YARIŞMASI BÜYÜK ÖDÜLLERİ

PROJE YARIŞMASI TEMATİK ALAN ÖDÜLLERİ

Sergilenmeye hak kazanan 
tüm bitirme projeleri teşvik 
ödülü

500 (¨)

Öğrenci Ödülü (¨)

Birincilik Ödülü 10.000

İkincilik Ödülü   7.500

Üçüncülük Ödülü   5.000

Birincilik Ödülü 4.000

İkincilik Ödülü 3.000

Üçüncülük Ödülü 2.000

Akademik/Sanayi  
Danışman Ödülü (¨)

Başvuru Dönemi: 

Yılda 1 dönem başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2241b 



0000



Lisans öğrencilerinin ülkemizin 
sorunlarına yönelik olarak yenilikçi 
ve girişimci bir şekilde bilişim 
teknolojilerini kullanarak çözüm 
üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi 
ve becerilerini geliştirmelerini teşvik 
etmektir.

Amaç

Lisans Öğrencileri Yazılım 
Projeleri Yarışması

2



2242

√ Eğitim Uygulamaları 

√ Gömülü Sistemler

√ Yenilikçilik

√ Toplumsal Etki

√ Bu programa sadece Türkiye ve K.K.T.C.’de 
bulunan üniversitelerde lisans eğitimi görmekte 
olan öğrenciler başvuru yapabilir

√ Başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir

√ Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve her 
proje en fazla 5 öğrenci tarafından hazırlanabilir. 
Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca 
bireysel başvuru yapamazlar

√ Projeler en fazla 2 akademik danışman 
rehberliğinde hazırlanmalıdır. Akademik 
danışmanlar birden fazla projede yer alabilir

√ Projeler, yarışma kılavuzunda belirtilen kriterlere 
uygun olarak hazırlanmalıdır

√ Aynı ya da başka isimlerle aynı ya da benzer 
içerikle herhangi bir yarışmaya bu yarışmanın son 
başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş 
olan gruplar, kişiler ve projeleri bu yarışmaya 
katılamaz. Aksi durumda, projeler hangi aşamada 
olursa olsun yarışmadan elenecektir

Yarışma ve Ödül Alanları

Başvuru Koşulları



Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2242

Ödüller

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ DANIŞMAN ÖDÜLÜ

Birincilik 10.000 ¨ 5.000 ¨

İkincilik 7.500 ¨ 4.000 ¨

Üçüncülük 5.000 ¨ 3.000 ¨

Değerlendirmeler sonucunda 4 alanda ilk üç dereceyi 
paylaşan öğrenciler ve danışmanlarına aşağıda belirtilen 
miktarda para ödülü verilecektir.



0000



Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş 
fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerine, fikirlerini hayata 
geçirmelerine yönelik uygun ortamı 
hazırlamak için destek sağlamaktır.

Amaç

Üniversite Düzeyi Girişimcilik 
ve Yenilikçilik Yarışması

2



2238/B

Yarışma, aşağıda tanımlanan 2 kategori çerçevesinde 
yapılır. Bunlar;

Genel Kategori: Yarışmacılar tüm sektörlerden 
yenilikçi uygulamalar ile başvurmalıdır.

Teknoloji Kategorisi: Teknoloji tabanlı yenilikçi iş 
fikirleri ile başvurulmalıdır.

Bu doğrultuda;

√ Adaylar, Genel/Teknoloji kategorilerinden sadece 
birine başvurabilirler. Başvuru bireysel olarak veya 
ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.

√ Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş 
fikirleri getirmesi zorunludur. Proje aşağıda verilen 
“yenilik” tanımına uygun olmalıdır.

  a) Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.

  b) Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda  
      kullanılması olabilir. 

  c) Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir. 

  d) Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş /  
      genişletilmiş kullanımı olabilir.

√ Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri 
hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda 
bulunamazlar ancak mevcut şirket dışında 
geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile 
başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi 
olmak başvuruya engel teşkil etmez.

√ Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğrencileri (Açık Öğretim Fakülteleri de dâhil) 
başvuru yapabilir.

√ Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden 
oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir.

Başvuru Koşulları



Ödüller

  1. Aşama Ödülü

1. Aşamayı geçip İş Planı Hazırlama Seminerine 
katılmaya hak kazanan tüm kişi/gruplara

Final Ödülü

Her iki kategoride dereceye giren gruplara aşağıda 
belirtilen tutarda ödüller verilecektir.

Başvuru Dönemi: 

Yılda 1 dönem başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2238b   

1.000
ödül verilir.

¨

TEMATİK ALANLARA GÖRE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ

Birincilik 10.000 ¨

İkincilik  7.500 ¨

Üçüncülük  5.000 ¨



2211



Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/
veya araştırma ile doktora sonrası 
çalışmalar yapan bilim insanlarına yurt 
dışı bilimsel etkinliklere katılmaları 
için kısmi destek sağlamaktır.

Amaç

Yurt Dışı Bilimsel 
Etkinliklere Katılma Desteği 
Programı

2



2224

Kongre ve Konferans Katılım Desteği için Başvuru 
Koşulları

√ T.C. vatandaşı olmak

√ Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 
yıldır düzenli yapılıyor olması

√ Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul 
edilen uluslararası konferans  vb. etkinlik olması

√ En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş 
olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır.)

√ En az lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olmak

√ Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (İlk yazar 
sunmuyorsa katılmadığına dair dilekçe vermesi 
durumunda sunacak olan diğer yazara destek 
verilebilir.)

√ Bu programdan son 2 yıl içinde (gün/ay/yıl) 
yararlanmamış olmak

Yaz/Kış Okulu Desteği için Başvuru Koşulları

√ T.C. vatandaşı olmak

√ İleri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği 
yaz/kış okullarına kabul edilmiş olmak (NATO-ASI 
ve ARW’ler program kapsamı dışındadır.)

√ Lisansüstü eğitim görüyor olmak

√ Bu programdan son 2 yıl içinde (gün/ay/yıl) 
yararlanmamış olmak

√ Tez alanı ile ilgili bir yaz/kış okuluna gidiyor olmak

Başvuru Koşulları



Destek Özellikleri

Yaz/Kış Okulu Desteği

Kongre Desteği
Destek üst limiti Avrupa ülkeleri için en çok 1.000 ABD 
doları karşılığı ¨, Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak 
Doğu ülkeleri için en çok 1.500 ABD doları karşılığı 
¨’dir.

Yol giderleri dâhil olmak üzere 1 aya kadar olan 
etkinliklerde en çok 1.500 ABD doları karşılığı ¨ 
ve 2 ay ve üzeri etkinliklerde en fazla 3.000 ABD 
doları karşılığı ¨ destek verilmektedir. 

Başvuru Dönemi: 

Yılda 12 dönem olacak şekilde her ay başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2224





Üstün başarılı öğrenciler ile doktora 
dereceli genç araştırmacıların 
“Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları 
Toplantıları”na katılımları için destek 
vermektir.

Amaç

TÜBİTAK-Lindau Bilimsel 
Etkinliklere Katılma Desteği 
Programı

2



2231

Lisans Öğrencileri için Başvuru Koşulları

√ Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış 
olmak

√ 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

√ Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç), Fizyoloji veya 
ilgili alanlarından birinde lisans öğrenimi yapıyor 
olmak

√ ÜDS (İngilizce) den en az 80 veya eşdeğer bir dil 
puanına sahip olmak veya %100 yabancı dille 
(İngilizce) eğitim yapılan bir bölümde lisans eğitimi 
alıyor olmak

√ Etkinlik yılının ilk günü itibarıyla 25 yaşından gün 
almamış olmak

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Öğrencileri 
için Başvuru Koşulları

√ Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış 
olmak

√ Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas 
olmak üzere, yüksek lisans öğrencileri için 
lisans öğrenimini en az 2.75/4 veya 70.83/100 
veya lisanstan alanında bölümünün ilk %5 ine 
girerek mezun olmuş olmak; doktora öğrencileri 
için yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 
81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş 
olmak

√ Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç), Fizyoloji, 
Ekonomi veya ilgili alanlarından birinde lisansüstü 
eğitim yapıyor olmak

√ Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (ALES) puanı en az 85.00 olmak

Başvuru Koşulları

25 yaş

85.00



√ Akademik çalışma neticesinde yayın/rapor/tez 
hazırlamış olmak

√ ÜDS (İngilizce) den en az 80 veya eşdeğer bir dil puanına 
sahip olmak veya %100 yabancı dille (İngilizce) eğitim 
yapılan bir bölümde lisans eğitimi almış olmak

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

Doktora Sonrası Araştırmacılar için Başvuru Koşulları

√ Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak

√ Uluslararası bilimsel toplantılarda çalışmalarını sunmuş 
olmak, tercihen sözlü sunum yapmış olmak

√ Yapmış olduğu bilimsel çalışmaları, tercihen ilk yazar 
olacak şekilde, hakemli dergilerde yayınlanmış olmak

√ SCI, SSCI ve benzeri uluslararası endekslerce taranan 
süreli yayınlarda en az 5 yayın yapmış olmak

√ Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç), Fizyoloji, Ekonomi 
veya ilgili alanlarından birinde doktora derecesine sahip 
olmak

√ 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

√ Doçent veya profesör kadrosunda çalışıyor olmamak

√ ÜDS den en az 80 veya eşdeğer bir dil puanına sahip 
olmak veya %100 yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan 
bir bölümden mezun ya da yurt dışı yüksek lisans veya 
doktora derecesine sahip olmak

√ Etkinlik tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak

Başvuru Dönemi: 

Yılda 1 kez başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2231

31 yaş

35 yaş

27 yaş



2211



Doğa Bilimleri, Mühendislik ve 
Teknolojik Bilimler, Sağlık Bilimleri, 
Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve 
Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de 
tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan 
veya yapmak üzere burs programına 
başvuran yetenekli ve üstün başarılı 
yabancı ülke vatandaşı öğrencilere mali 
destek sağlayarak bilimsel etkileşimin 
gelişmesini desteklemek, uluslararası 
araştırma ağını geliştirmektir. (Program 
klinik tıp bilimlerindeki diş hekimliği 
dâhil uzmanlık veya yan dal uzmanlık 
eğitim çalışmalarını kapsamamaktadır.)

Amaç

Yabancı Uyruklular 
Lisansüstü Burs Programı 

2



2215

√ Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi 
sonunda Ülkemizde bir tezli yüksek lisans/doktora 
programına kayıt yaptıracak olanlar

√ Ülkemizde bir tezli yüksek lisans programına 
kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi 
içinde bulunanlar

√ Tezli Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını 
tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, 
ülkemizde doktora öğrenimi yapacak olanlar

√ Ülkemizde bir doktora programına kayıtlı 
olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde 
bulunanlar

Kimler Başvurabilir

√ Yabancı ülke vatandaşı olmak (çifte vatandaşlık 
sahibi olanlar, TC vatandaşı olan ya da her 
hangi bir nedenle TC vatandaşlığından ayrılmış 
bulunanlar başvuramaz.)

√ Başvuru yılının ilk günü itibarıyla tezli yüksek lisans 
için 30, doktora için 35 yaşından gün almamış 
olmak

√ Daha önce bu program kapsamında burs almamış 
veya başarısızlık nedeni ile bursu iptal edilmemiş 
olmak

Başvuru Koşulları

35 yaş

30 yaş



Destek Özellikleri

Başvuru Dönemi: 

Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır. 

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2215

Burs tahsis edilen adayların, onay tarihinden itibaren 1 yıl 
içinde Türkiye’deki öğrenimlerine başlamaları gerekmektedir.

1.500 
Yüksek lisans 

öğrencileri için aylık 
burs miktarı  
1.500 ¨’dir.

¨ 1.800 
Doktora öğrencileri 

için aylık burs 
miktarı 1.800 ¨’dir.

¨

2Yüksek lisans 
öğrencisinin başarılı 
olması ve danışmanı 
tarafından doldurulan 
”İzleme Formu”nun 
olumlu olması koşuluyla 
yüksek lisansa kayıt 
tarihinden itibaren en çok 
2 yıldır.

yıl 4
Doktora öğrencisinin 
başarılı olması ve 
danışmanı tarafından 
doldurulan ”İzleme 
Formu”nun olumlu olması 
koşuluyla doktoraya kayıt 
tarihinden itibaren en çok 
4 yıldır.

yıl



2211



Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 
tanımlanan En Az Gelişmiş Ülkeler 
(EAGÜ) kategorisinde yer alan ülke 
vatandaşlarından Doğa Bilimleri, 
Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, 
Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve 
Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de 
tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan 
veya yapacak olan başarılı öğrencilere 
mali destek sağlayarak nitelikli 
bilim insanlarının, araştırmacıların 
yetişmesine katkı sağlamaktır.

10 yıl sürecek programda, EAGÜ 
ülkelerinden gelen 1000 öğrenciye 
Türk üniversitelerine devam etmek 
kaydıyla yüksek lisans ve doktora bursu 
verilecektir.

Amaç

En Az Gelişmiş Ülkeler
Lisansüstü Burs Programı

2



2235

Burs programına bir tezli yüksek lisans/doktora 
öğrenimine yeni başlayacaklar ile başvuru tarihi 
itibarıyla öğrenimine en çok bir yıl önce başlamış 
olan lisansüstü öğrenciler bireysel olarak başvuru 
yapabilirler. Başvuranların aşağıdaki koşulları 
sağlaması gerekmektedir:

√ Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanımlanan 
En Az Gelişmiş Ülkeler Kategorisinde yer alan 
bir ülke vatandaşı olmak (çifte vatandaşlık sahibi 
olanlar, TC vatandaşı olan ya da her hangi bir 
nedenle TC vatandaşlığından ayrılmış bulunanlar 
başvuramaz.)

√ Başvuru yılının ilk günü itibarıyla yüksek lisans için 
30, doktora için 35 yaşından gün almamış olmak

√ Daha önce bu program kapsamında burs almamış 
veya başarısızlık nedeni ile bursu iptal edilmemiş 
olmak

Başvuru Koşulları

35 yaş

30 yaş



Destek Özellikleri

Başvuru Dönemi: 

Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2235  

Burs tahsis edilen adayların, onay tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde Türkiye’deki öğrenimlerine 
başlamaları gerekmektedir.

Bursiyerlere, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme 
Kurulu’nun kararları doğrultusunda, okul ücreti ve 
bir defaya mahsus gidiş-dönüş yol desteği verilir

2/4
Burs süresi, yüksek lisans öğrencileri 
için en çok 2 yıl, doktora öğrencileri için 
en çok 4 yıldır. Ayrıca Türkçe öğrenimi 
için 1 yıl süreye kadar Türkçe hazırlık 
eğitim desteği verilir.

yıl

1.500/ 1.800
Aylık burs miktarı, yüksek lisans 
öğrencileri için 1.500 ¨, doktora öğrencileri 
için 1.800 ¨’dir.

¨
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