
TÜBİTAK 2209-A
2021-2 Çağrısı 
Kapsamında
Kabul Edilen

Öğrenci 
Projelerinin 

Yürütme Süreci



Destek ödemenizin hesabınıza 
yatması için sistemde bulunan 

Taahhütname belgesini 
imzalamanız gerekmektedir

https://www.tubitak.gov.tr/tr/bur
slar/lisans/burs-programlari/2209-

a/icerik-basvuru-formlari

İmzaladığınız Taahhütname 
belgesini 31 Mayıs 2022 Salı
(23.59) tarihine kadar BİDEB 

Başvuru ve İzleme Sisteminde
başvuru yılınız ve döneminize ait

sekmeye online yüklemeniz
gerekmektedir

Proje kapsamında yapılacak
çalışmanın, Etik Kurul/Yasal

İzin/Özel İzin Belgesi gerektirmesi 
halinde, ilgili belge BİDEB sisteme

elektronik olarak yüklenmelidir

Başvuru sırasında Etik Kurul/Yasal
İzin/Özel İzin Belgesi yükleyen

adayların bu belgelerini yeniden
yüklemelerine gerek

bulunmamaktadır

31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 
gerekli kontrollere TÜBİTAK 
tarafından başlanacak, 
taahhütnamesi imzalı/eksiksiz olan 
adayların destek ödemeleri 
gerçekleştirilecektir

Destek kararı sonrası, 
taahhütnamesini BİDEB’e

gönderen proje yürütücüsü adına 
açılmış banka hesabına destek 

miktarı yatırılır

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-formlari


TAAHHÜTNAME 
 

2209–A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME 

PROGRAMI 

 

 

TEZ/PROJE ADI  

 

 

TAAHHÜT EDENİN (YÜRÜTÜCÜNÜN)  

ADI SOYADI  

T.C. KİMLİK NO  

İLETİŞİM ADRESİ  

TELEFON NUMARASI İŞ/CEP   

E-POSTA ADRESİ  

IBAN NUMARASI  

 

AKADEMİK DANIŞMANIN  

ADI SOYADI  

İLETİŞİM ADRESİ  

TELEFON NUMARASI İŞ/CEP   

E-POSTA ADRESİ  

 

 

1. Proje adına, proje yürütücüsü sıfatımla TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destek Programları 

Başkanlığı’na (BİDEB) sunduğum, yukarıda yazılı kimlik bilgilerimin, başvuru ve destek 

kapsamında verdiğim diğer bilgi ve belgelerin doğru olduğunu,  

2. Proje ile ilgili yapılan makale, program ve yayınlarda TÜBİTAK tarafından destek 

sağlandığını belirteceğimi, 

3. Destek kararı verilen araştırma projemi, sonuçların ilan edilmesini takip eden en geç bir (1) 

yıl içerisinde tamamlayacağımı,  

4. Proje sonuç raporunu en geç e -bideb izleme sisteminde belirtilen sonuç raporu yükleme 

sayfasının kapanış tarihinden önce sisteme yükleyeceğimi,  

5. Destek kalemlerinde akademi k danışmanın yazılı uygun görüşü olmaksızın herhangi bir 

değişiklik yapmayacağımı, destek tutarını öngörülen amaçlar dışında kullanmayacağımı,  

6. Projenin herhangi bir nedenle tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, durumu 7 gün 

içerisinde TÜBİTAK’a yazılı olarak bildireceğimi ve TÜBİTAK tarafından alınacak kararlara 

uyacağımı,  

7. Üniversite değişikliği durumunda verilen desteği TUBİTAK hesabına iade edeceğimi, 

8. Yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı hareket etmem halinde, TÜBİTAK tarafından sağlanan 

destek tutarını, 2. 3. ve 4. Maddelere aykırı hareket etmem halinde ise destek tutarı ile birlikte 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-formlari

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-formlari

