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Bursa Teknik Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından ağırlıklı olarak Mühendislik alanında 
çalışan Üniversitemiz doktora öğrencilerine ve araştırmacılara BİDEB-2237 Proje Eğitimi 
Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında teorik ve uygulamalı “TÜBİTAK-Bilimsel 
Araştırma Projelerini Hazırlama Eğitimi” verilecektir. Eğitim süresince; proje yazma ve 
değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar anlatılacak ve 
katılımcıların aktif olarak yer aldığı uygulamalı eğitimler ile araştırma projesi hazırlama teknikleri 
verilecektir. Eğitimlerden yararlanmak için gerekli şartlar ve eğitimle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 
 
EĞİTİMİN AMACI 
Eğitimin amacı; mühendislik alanında üniversitemizde/üniversitelerde görev yapan araştırmacıların 
ve doktora öğrencilerinin, akademik düzeyde “Bilimsel Araştırma Projesi” hazırlama ve 
yürütebilme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle, özelikle, 1001, 1003, 1007 
ve 3501 projeleri gibi araştırma projelerinin hazırlama yöntemleri teorik olarak anlatılacak, 
ardından katılımcıların hazırlamış oldukları taslak projeler üzerinde uygulama yapılacaktır. 
Böylece, doktorasını yeni bitirmiş ya da doktora tez aşamasındaki araştırmacılara hem proje odaklı 
düşünme yeteneği kazandırılacak hem de hâlihazırda sahip oldukları fikirlerini nasıl proje haline 
getirebilecekleri uygulamalı olarak gösterilmiş olacaktır. Sonuçta ise eğitim programını bitiren 
araştırmacıların sunmuş olduğu taslak projelerin ilk ya da en geç ikinci başvuru döneminde bir 
araştırma projesi olarak (1001, 1003, 1007, 3501) TÜBİTAK’a sunulması hedeflenmektedir. Tez 
aşamasındaki doktora öğrencileri için beklenilen süre ise mezuniyetten sonraki yıl olarak 
planlanmaktadır. 
 
EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ 

1. Eğitim ücretsizdir. 
2. Program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. 
3. Şehir dışından gelen katılımcıların yol masrafları ve günlük konaklama ücreti belli limitler 

dahilinde BİDEB 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından 
(http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2237) karşılanacaktır. 

 
 
 
 



KATILIMCILARDA ARANILAN KOŞULLAR 
1. Herhangi bir kamu kurumunda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora 

öğrencisi olmak,   
2. Eğitime, en az bir araştırma proje önerisi ile katılmak (katılımcıların kişisel bilgisayarları ile 

gelmeleri önerilir) 
3. Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi “olumsuz” 

sonuçlanmış olmak, 
4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak, 
5. İntihalden ceza almamış olmak. 

 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
Projede görev alan bütün iştirakçiler (koordinatör/yürütücü, eğitmenler ve katılımcılar) TÜBİTAK 
tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul eder. Katılımcılar, eğitim programında yer alan tüm 
etkinliklere katılırlar. 
 
TÜBİTAK ve Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü, gerektiğinde, eğitim mekânını, zamanını ve 
eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

 
BAŞVURU  

1. Başvuruda bulunmak için, pdo@btu.edu.tr  adresine 10 Ocak 2013 tarihine kadar ekte 
sunulan formun doldurularak e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.  

2. Proje Eğitim Yeri : Bursa Teknik Üniversitesi   
Proje Eğitimi Etkinlik Tarihi : 12-14 Şubat 2014, 09.00:17.30 
Desteklenen Katılımcıların İlanı : 17 Ocak 2013 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etkinlik Koordinatörü: Doç.Dr.Nalan A.AKGÜN 
 

Adres: Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Kimya 
Mühendisliği Bölümü, Osmangazi Yerleşkesi, Bursa 

 
Tel: 0224 314 16 89; Fax: 0224 314 17 80  

e-mail: pdo@btu.edu.tr ; nalan.akgun@btu.edu.tr 
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