
 

 

 

 

 

 

 

 
Program Adı: TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 

Hibe Sağlayıcı Kurum /  
Kaynak Bilgisi: 

TÜBİTAK 

Amacı: 

Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim 
alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri 
ile herhangi bir kurumda çalışan doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine 
sahip araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim 
programlarının uygulandığı etkinlikler desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Kimler Başvurabilir? 
 
(Proje Yürütücüsü /  
İştirakçisi / Ortağı /  
Araştırmacısı Olma  
Şartları): 

Etkinlik yürütücüsünde ve eğiticilerde aranan koşullar; 
1. Etkinlik Yürütücüsünün üniversitede görevli öğretim üyesi olması ve TÜBİTAK 

ARDEB tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok 
taraflı uluslararası projeler, COST vb.) en az birinin yürütücülüğünü/alt 
yürütücülüğünü yapıyor/yapmış olması, 

2. Eğiticilerin TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası 
projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) en az birinin 
yürütücülüğünü/alt yürütücülüğünü yapıyor/yapmış olması, 

3. Etkinlik Yürütücüsünün ve eğiticilerin TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı 
olması, 

4. Bu program kapsamında daha önce destek alan etkinlik yürütücülerinden 
tekrar başvuru yapanlar için: Etkinliğin bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçmiş 
en son etkinliği esas alınmak üzere; eğitim alan katılımcıların en az %10’unun 
etkinlik sonrası ilk altı ay içinde TÜBİTAK’a 3.1.1.1 maddesi kapsamına giren 
program türlerinde proje sunmuş olması. 

*İlk kez başvuran etkinlik yürütücülerinde, 01.03.2020’den önce düzenlenen etkinliklerin 
yürütücülerinde, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen veya doğrudan desteklenen etkinliklerde 
bu koşul aranmaz. 

Bütçesi: 100.000 TL 

Destek Oranı: %100 

Süresi: Düzenlenecek etkinliğin süresi 3 günü geçemez. 

Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2022 

Nasıl Başvurulur? : 

Başvurular, etkinlik yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru 
tarihleri içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden 
çevrimiçi olarak yapılır. 
Başvuru belgeleri; 

• Çevrimiçi başvuru formu, (Başvuru sistemi tarafından otomatik olarak 
oluşturulmaktadır.) 



 

 

 

 

 

 

 

• Etkinlik bilgileri formu, (etkinliğin amacı ve kapsamı, katılımcı listesi veya 
kriterleri, etkinliğin ve konaklamanın yapılacağı yer bilgisi, ayrıntılı etkinlik 
programı ve bütçesi, değişiklik bildirim formu, önceden yapılmış etkinliklere 
ilişkin bilgi, etkinliği destekleyen/etkinlikte işbirliği yapılan kuruluş bilgisi vb.) 

• Etkinlik yürütücüsü, etkinlik düzenleme kurulu üyeleri ve eğiticilerin ARBİS 
özgeçmişleri. 

Programa Ait Özellikler: 

Düzenlenecek etkinlikte katılımcılarda aranan koşullar; 

• Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte 
uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, diş 
hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik 
öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması, 

• Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması, 

• 3.1.1.1 maddesi kapsamına giren projelerden herhangi birini 
yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş 
katılımcı olması tercih edilir.) 

• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine 
katılmamış olması, 

• Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması. 

Etkinliğin planlanmasında aranan koşullar 

• Katılımcı sayısının en az 15 en fazla 60 kişi, sınıfların en az 15, en fazla 30 kişi 
olması, (Çevrimiçi etkinliklerde bu koşul aranmaz.) 

• Etkinlik programının birbirini takip eden günler şeklinde planlanması. 

Detaylı Bilgi / Rehber: 
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/2237-
b_cagri_duyurusu_03_01_2022.pdf 
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