
TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B ÖĞRENCİ PROJELERİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

1. Hangi Dönemde TÜBİTAK 2209-A/2209-B Projelerine başvuru yapmalıyım? 

Adaylar için en ideal dönem 3. Sınıf öğrencileri başta olmak üzere 2-3 ve 4. sınıf 

öğrencileridir. Çünkü, bir öğrenim yılı içerisinde çağrının açılması, başvurunun yapılması, 

başvurunun sonuçlanması ve sözleşmenin imzalanması ortalama 6-7 ay kadar zaman 

demektir. Projenin uygulanması bu zaman diliminden sonra başlar. Dolayısıyla bu 

programa, Özellikle 3. sınıf öğrencilerin ağırlık vermesini, Tıp Fakültesinde 3-4-5. sınıf, 

Eczacılık ve Diş Hekimliğinde ise, 2-3-4. sınıf öğrencilerinin programı değerlendirmelerini 

önermekteyiz. 

2. Proje Konumu nasıl seçmeliyim? 

Akademik danışmanınız bu konuda size rehberlik edecektir, ancak proje konusunun daha 

önce çalışılmadığını kontrol ederek başlayabilirsiniz. Bunun için ulakbim.tubitak.gov.tr ve 

tez.yok.gov.tr adreslerinden anahtar kelime girerek arama yapabilirsiniz. 

3. Sisteme yüklediğim proje bilgilerinde değişiklik yapmak istiyorum, yapabilir miyim? 

Sistem üzerinden son başvuru saatine kadar başvurunuzu geri çekebilir, düzenleyebilirsiniz. 

4. Çalışmamı farklı üniversitede veya aynı üniversite farklı bölümde okumakta olan 

arkadaşlarımla beraber yapabilir miyim? 

Yapabilirsiniz. Çalışmanız multidisipliner bir çalışma da olabilir. Öğrenciler bu programa 

bireysel veya grup olarak başvurabilirler. Proje koordinatörü dışında bir projeye en fazla 3 

proje ortağı katılabilir. 

5. Farklı 2209-A/2209-B projesinde araştırmacı olarak çalışırken, yürütücü olarak başka bir 

2209-A veya 2209-B projesine başvuru yapabilir miyim? 

Hayır, araştırmacı olarak yer aldığınız projenizi bitirdikten sonra başvurabilirsiniz. 

6. Projenin konusunu okuduğumuz bölümden bağımsız olarak seçebiliyor muyuz? Örneğin 

ben Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisiyim ama sosyal/toplumsal bir 

konu üzerine araştırma yapabilir miyim? 

Okuduğunuz alandan farklı bir alanda başvuru yapabilmekle birlikte; eğitim aldığınız 

alandan yaptığınız başvurunun şansı yüksek olacaktır. Bu noktada proje konusuyla ilgili 

akademik danışman seçimi önem arz edecektir. 

7. 2209-A/ 2209-B Destek Programına başvurduktan sonra yapmam gereken bir şey var 

mı? 

Hayır, işleminiz tamamlandıktan sonra yapmanız gereken adım bulunmamaktadır. Ancak 

proje başvuru çıktısını tto@istinye.edu.tr adresine e-posta ile göndermeniz 

gerekmektedir. 

mailto:tto@istinye.edu.tr


 

8. Danışman hocamı seçmekte zorlanıyorum. Nasıl yol izleyebilirim? 

https://www.istinye.edu.tr/arastirma/arastirmaci-veri-tabani linki üzerinden 

üniversitemizdeki akademisyenlerin araştırma alanlarından uygun olanları tespit edebilir ve 

kendileri ile iletişime geçebilirsiniz. 

9. TÜBİTAK tarafından aldığım desteğin tamamını kullanmak zorunda mıyım? 

Öğrencilerimize, TÜBİTAK tarafından 2209-A Programı kapsamında 6.000 TL 2209-B Programı 

kapsamında 7.500 TL proje desteği sağlanmaktadır. Belirtilen rakamlar ilgili proje türünde en 

üst sınırdır. Daha alt miktarda destekten yararlanabilirsiniz. 

10. İstinye Üniversitesi dışında çalışan akademisyeni, TÜBİTAK 2209-A/2209-B Projeme 

danışman seçebilir miyim? 

Hayır, Danışman tercihleriniz kurumumuz bünyesinden seçilmelidir. 
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