
2237
Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme

Programı



2237 – Proje Eğitimi Desteği Nedir?

• Ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, 

• Bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, 

• Proje yönetimi, 

• Proje bütçelendirilmesi ve 

• Proje değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken
hususlara

Yönelik uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretildiği
eğitim etkinliklerine verilen bir destekdir.



Eğitimlere Kimler Katılabilir? 

• Herhangi bir kurumda çalışan yeterliliğini almış ve tezinin son 
aşamasındaki doktora öğrencileri ve

• Doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılar
katılabilir.

• Ayrıca katılımcılar
• Eğitim etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmalı
• Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış

olmalı
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine

katılmamış olmalı
• İntihalden ceza almamış olmalı. 



Eğitimler Hangi Alanlarda Düzenlenir?

• Doğa Bilimleri, 

• Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, 

• Tıbbi Bilimler, 

• Tarımsal Bilimler, 

• Sosyal Bilimler,

• Beşeri Bilimler



Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu
Başkanında Aranan Koşullar: 
• Araştırma Kurumları’nda görevli öğretim üyesi olması ve 

• 1001, 1003, 1007, 1011, 3501 ve AB Çerçeve veya Uluslararası İkili
İşbirliği Araştırma Projelerinden birisinin Yürütücülüğünü
yapıyor/yapmış olması gerekir.

• Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı bir yılda
düzenlenecek tüm etkinliklerde yılda en fazla 2 dönem Etkinlik
Koordinatörü/ Düzenleme Kurulu Başkanı olarak başvuru yapabilir.



Etkinliğin Planlanmasında Aranan Koşullar:

• Etkinliğin konusu programın amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olmalıdır.

• Etkinlik programı gün/saat/konu/konuşmacı bilgilerini içerecek şekilde tablo
halinde hazırlanmalıdır. 

• Etkinlik programında verilen konu başlıklarının içeriği ayrıca verilmelidir.

• Etkinlikte uygulanacak eğitim materyalleri önceden hazırlanmış olmalıdır.

• Etkinlik teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de içermelidir.

• Etkinlik kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde düzenlenmesi önceliklidir. 

• Etkinlik katılımcı sayısı 15 kişiden az olmamalıdır.

• Eğitimde görev alacak eğiticilerin de TÜBİTAK 1001, 1003, 1007, 1011,3501 veya
AB Çerçeve veya Uluslararası İkili İşbirliği Araştırma Projelerinden birisinin
Yürütücülüğünü yapıyor/yapmış olması gerekir. 



Destek Miktarı

• Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 35.000 TL’dir.

• Eğitim etkinliğinde eğitim verecek ve/veya sunum yapacak
eğitmenlerin;
• yol,
• iaşe,
• konaklama giderleri, 
• ders ve danışmanlık ücretleri,

• Eğitim alacak kişilerin yol, iaşe, konaklama giderleri, 

• Etkinlikle ilgili sarf malzemesi, kırtasiye ve teknik araç gereç kiralama
giderleri, 

• Eğitimde görev alacak yardımcı personel ücreti karşılanır.



Başvuru Tarihleri

• 1. Dönem: Ocak - Şubat

• 2. Dönem: Mart - Nisan

• 3. Dönem: Mayıs - Haziran

• 4. Dönem: Temmuz - Ağustos

• 5. Dönem: Eylül - Ekim

• 6. Dönem: Kasım - Aralık



Daha fazla bilgi için

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-
duzenleme-destekleri/2237/icerik-destek-kapsami

Sorularınız için Hülya Gümüş ile irtibata geçebilirsiniz.

• E-posta: hulyagumus@erciyesteknopark.com
• Tel: 0352 224 8112 /140
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