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1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipisc-
ing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate
a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibu-
lum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in,
pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor
nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget
risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim
rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam
lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat
ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut
massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus
luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vi-
vamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin
fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia.
Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc
eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non
enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus.
Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Özetle, Homer Jay Simpson günümüzde dünyanın en büyük bilim insanı olmasını donut yemeye borçludur
(Şekil 1).

Şekil 1: Nobel Fizik Ödülü sahini Homer Jay Simpson.

1.2. Amaç ve Hedefler

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis
augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida
sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh
sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies
tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere,
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turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor.
Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim
interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis
cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi
eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Tablo 1: Tablo örneği.

Bir İki Üç
1 2 3

11 22 33

1001BF-01 Güncelleme Tarihi: 07/04/2020 3



2. YÖNTEM

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus
pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit
amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor,
pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor
odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus,
egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem.
Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque
non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat.
Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus
metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.
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3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

3.1.1. İş-Zaman Çizelgesi

Projede yer alacak başlıca iş paketlerinin hangi sürede gerçekleştirileceği “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu
hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı iş paketi olarak gösterilmemelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

AYLAR
İP
No

İş Paketi
Adı

Projenin
Başarısındaki
Önemi (%)**

Kim(ler)
Tarafından

Gerçekleştirileceği (***) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

(*) Çizelgedeki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.
(***) İP’de görev alacak kişilerin isimleri ve görevleri (araştırmacı, danışman, bursiyer ve yardımcı personel) yazılır. Bu aşamada bursiyer(ler)in isimlerinin belirtilmesi zorunlu değildir.
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3.1.2. İş Paketleri
İŞ PAKETİ TABLOSU

İP No: 1 İP Adı:
İP Hedefi:
İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler:

1.1
1.2.
1.3.

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*)

1.1.
1.2.
1.3.

İP’nin Başarı Ölçütü:
Ara Çıktılar:

1.1.
1.2.
1.3.

(*) İşler/Görevler’de görev alacak kişilerin isimleri ve görevleri (araştırmacı, danışman, bursiyer ve yardımcı personel) yazılır. Bu aşamada
bursiyer(ler)in isimlerinin belirtilmesi zorunlu değildir.

3.2. Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

İP No Risk(ler)in Tanımı Alınacak Tedbir(ler) (B Planı)
1
2

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli
(Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) Projede Kullanım Amacı

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
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4. YAYGIN ETKİ

4.1. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılara İlişkin Bilgiler

Çıktı Türü Öngörülen Çıktı (lar)
Çıktının Elde Edilmesi için

Öngörülen Zaman Aralığı (*)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Bildiri,
Makale, Kitap Bölümü, Kitap vb.):
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar
(Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model,
Üretim İzni, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv,
Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi,
Spin-off/Start- up Şirket vb.):
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni
Proje(ler) Oluşturulmasına Yönelik
Çıktılar (Yüksek Lisans/Doktora/Tıpta
Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tezleri ve
Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)

(*) Proje başlangıcından itibaren 6 aylık süreler halinde belirtilmelidir (Örn. 0-6 ay/6-12 ay/12-18 ay, Proje sonrası vb.).

4.2. Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*)

Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim,
Web Sayfası, Görsel/Yazılı/Sosyal

Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.)
Paydaş / Olası Kullanıcılar Etkinliğin Zamanı ve Süresi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4.3. Projeden Oluşması Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler

Etki Türü Öngörülen Etki Türü ve
Kalkınma Planıyla İlişkisi

Etkinin Oluşması
Öngörülen Zaman (*)

Toplumsal/Kültürel Etki:

• Yaşam Kalitesine Katkı,
• Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı,
• Refah veya Eğitim Seviyesinin İyileştirilmesine
Katkı,
• Ülke ya da Dünya Düzeyinde Önemli Bir
Sosyal Soruna Getirilecek Çözümler vb.
• Proje Sonuçlarını Uygulayan Kurum/
Kuruluş
Ekonomik Etki:
• Potansiyel Sektörel Uygulama Alanları,
• Küresel Pazar Öngörüleri,
• İstihdam Katkısı,
• Rekabetçilik (İhracata Etkisi, İthal
İkamesi, Yabancı Sermaye Yatırımının
Tetiklenmesi vb.)
Ulusal Güvenlik Etkisi:
• Siber güvenlik,
• Enerji güvenliği,
• Sınır güvenliği,
• Gıda güvenliği,
• Ekonomik güvenlik vb.

(*) Proje başlangıcından itibaren 6 aylık süreler halinde belirtilmelidir (Örn. 0-6 ay/6-12 ay/12-18 ay, Proje sonrası vb.)
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BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

homer (Alkan vd., 2009) simpson (The 1000 Genomes Project Consortium, 2010)

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR
EK-2: BÜTÇE VE GEREKÇESİ
EK-3: PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI (Proje Başvuru Sistemi (PBS)’ne
girilen bilgiler doğrultusunda Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
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EK-1: KAYNAKLAR

Alkan, C., Kidd, J. M., Marques-Bonet, T., Aksay, G., Antonacci, F., Hormozdiari, F., Kitzman, J. O., Baker, C.,
Malig, M., Mutlu, O., Sahinalp, S. C., Gibbs, R. A., & Eichler, E. E. 2009. “Personalized copy number and
segmental duplication maps using next-generation sequencing”. Nat Genet, 41(10), 1061–1067.

The 1000 Genomes Project Consortium 2010. “A map of human genome variation from population-scale se-
quencing”. Nature, 467(7319), 1061–1073.
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EK-2: BÜTÇE ve GEREKÇESİ

Aşağıdaki Genel Bütçe Tablosu ve TÜBİTAK’tan Talep Edilen Bütçe Tablosu eksiksiz olarak dolduru-
lur. Genel Bütçe Tablosu’nun TÜBİTAK’tan Talep Edilen Katkı kısmındaki toplamlarla TÜBİTAK’tan Talep Edilen
Bütçe Tablosundaki ana toplamların aynı olması gerekir. TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin her bir kalemi için
ayrıntılı gerekçe ve teknik bilgiler verilir. Başvuru aşamasında proforma veya teknik şartname sunulmasına
gerek bulunmamaktadır. Proje önerisinin desteklenmesi durumunda ilgili proforma veya teknik şartname
talep edilecektir. Sarf giderleri için, projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste ver-
ilmesi yeterlidir. Eğer varsa, öneren kuruluş veya destekleyen diğer kuruluş katkıları, bu katkıların niteliği ve
miktarının açıkça belirtildiği, ilgili kuruluş yetkilisi ya da yetkilileri tarafından imzalanmış destek mektupları da
projenin desteklenmesi durumunda talep edilecektir.

GENEL BÜTÇE TABLOSU (TL) (*)

Katkı Kaynağı

Makine ve
Teçhizat
Giderleri
(06.1 +
06.3)

Sarf
Giderleri

(03.2)

Hizmet
Alımları
(03.5)

Temsil ve
Tanıtma
Giderleri

(03.6)

Seyahat
Giderleri
(03.3 +
03.4)

Bursiyer
Ücretleri

(05.4)

Geçici İşçi
Ücretleri
(Yardımcı
Personel)

(01.3)

TOPLAM

TÜBİTAK’tan
Talep Edilen
Katkı
Öneren
Kuruluş Katkısı
Destekleyen
Diğer Kuruluş
Katkısı (**)
TOPLAM

(*) PTİ ve Kurum Hissesi bütçeye dahil olmayıp ayrıca TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir.
(**) Destekleyen Diğer Kuruluş sayısı birden fazla ise tabloya yeni satırlar eklenerek bu destekler belirtilir.

TÜBİTAK’TAN TALEP EDİLEN BÜTÇE TABLOSU
(Bu tabloda sadece TÜBİTAK’tan talep edilen desteklerin nitelikleri ve miktarları ayrıntılı ve gerekçeli olarak
belirtilir. Lütfen ilgili açıklamalara dikkat ediniz. Tablodaki satırlar ihtiyaç duyuldukça çoğaltılabilir ve yazım

alanları genişletilebilir.)

Makine ve Teçhizat Giderleri (06.1 + 06.3)
Adı / Markası / Modeli / Adedi Kullanım Gerekçesi Teknik Özellikler* Bedeli** (TL)

(*) Proforma veya teknik şartnamede ilgili makine/teçhizata ilişkin yer alan her türlü bilgi bu kısımda sunulur.
(**) Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alımların yurt dışı olduğu belirtilerek tüm masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler,
nakliye) bedel yazılır. Yurt İçi alımlarda KDV dahil bedeli yazılır. Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesa-
planırken fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır ve öneride mutlaka belirtilir.

Sarf Giderleri* (03.2)
Adı Kullanım Gerekçesi Bedeli** (TL)

(*) Sarf giderleri için, projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste verilmesi gerekir.
(**)Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alımların yurt dışı olduğu belirtilerek tüm masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler,
nakliye) bedel yazılır. Yurt İçi alımlarda KDV dahil bedeli yazılır.

Hizmet Alımları (03.5)
Hizmet Alımı Türü Nereden/Kimden

Alınacağı Gerekçesi ve Kapsamı* Bedeli (TL)

(*) Yapılacak hizmet alımının değerlendirilmesini mümkün kılacak bütün detaylar ile proforma veya teknik şartnamede yer alan her türlü bilgi
bu kısımda sunulur.
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Temsil ve Tanıtma Giderleri (Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı (*) Giderleri) (03.6)
Mahiyeti (**) Nereden/Kimden

Alınacağı Gerekçesi Bedeli (TL)

Katılımcıların Yurt İçi
Seyahat Masrafları
Salon Kirası
Çalıştay/Toplantılarda
İkram Gideri
Web Sitesi
Giderleri
Kırtasiye/Sarf Malzemesi/
Baskı ve Cilt / Posta
Giderleri

Toplam

(*) Bu fasıl kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı,
çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 15.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir. Bu fasıldan başka fasıllara, başka
fasıllardan bu fasıla aktarım yapılamaz. İlgili fasıldan harcama yapılabilmesi için Grup onayı alınır.
(**) Çalıştay, toplantı düzenlenmesi/kurum kuruluş ziyaretleri kapsamında yapılacak giderler:

• Yurt Dışından katılımcı davet edilemez, yurt dışına gidilemez.

• Toplantının düzenlendiği ilden katılanlara gündelik ve konaklama ödemesi yapılmaz.

• Katılımcılara yurt içi seyahat (uçak, tren, otobüs, feribot vb.) ekonomi sınıfı bilet ödenir, şehir dışından gelen katılımcılara gündelik ve
konaklama için projelerdeki araştırmacı limitleri uygulanır. Konaklama ödemesi 1, gündelik ödemesi 2 günden fazla olamaz.

• Proje ekibinin şehir dışında tanıtım ziyaretlerine veya toplantılara gitmesi halinde projeler kapsamındaki yurt içi seyahat limitleri uygu-
lanır.

• Projenin yürütüldüğü kuruluşa salon kirası vb. ödenmez. Salon kirası ödeneği ancak, proje yürütücüsü kuruluşta yer olmadığına ilişkin
kuruluş yetkilisinin yazılı beyanı olması halinde talep edilebilir. Salon kirası için 1.000 TL’den fazla talep edilemez.

• Çalıştay/toplantılarda ikram gideri 1.000’ TL’den fazla olamaz.

Web sitesi giderleri: 1.000 TL’den fazla olamaz.
Kırtasiye/Sarf malzemesi/Baskı ve cilt/Posta giderleri: 500 TL’den fazla olamaz.

Yurt İçi Saha Çalışması Planı
(Satır sayısı gerektiği kadar arttırılabilir)

S
ey

ah
at Nereden

Nereye
Gidileceği

Saha
Çalışmasının
Mahiyeti (**)

Kişi x Gün
(***)

Şehirler Arası Ulaşım (****) Şehir İçi Ulaşım (****)

Uçak/
Otobüs/
Tren/Gemi

Taşıt
Kiralama

(gün)

Özel/
Resmi/
Kiralık

Taşıt (km)

Toplu
Taşıma
(biniş
sayısı)

Taşıt
Kiralama

(gün)

Özel/Resmi
/Kiralık

Taşıt (km)

1
2
TOPLAM

(*) Saha çalışması için farklı bölgelere yapılacak seyahatler söz konusu ise her bir seyahat için ayrı bir satır doldurulmalı ve ayrı numara
verilmelidir. Aynı bölgeye farklı zamanlarda gidilecek olması durumunda da her seyahate ait bilgiler birbirini takip eden satırlara ayrı ayrı
girilmelidir.
(**) Bu bölümde nerede ( mahalle, okul, resmi/özel işyeri, hastane, milli/tabiat parkı, sulak alan, ormanlık alan, koruma bölgesi, doğal/tarihi sit
alanı, arkeolojik kazı alanı, mağara, askeri bölge, özel bölge, tarım alanı, çiftlik, mezbaha vb.) ne yapılacağı ( anket, mülakat, örnek toplama,
bilgi/belge temini, analiz vb.) belirtilir. Saha çalışmasının yeri ve yapılacak işin niteliğinin yasal/özel izin gerektirebileceği hatırlanarak TÜBİTAK
ana sayfasında yer alan “YASAL/ÖZEL İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU ve ETİK KURUL ONAY BELGESİ BİLGİ NOTU” nun tekrar incelenmesi
önerilir.
(***) Bu bölümde ilgili saha çalışmasına proje ekibinden kaç kişinin kaç gün süre ile katılacağı belirtilir.
(****) Bu bölümde şehirler arası ve şehir içi ulaşımın hangi yolla gerçekleşeceği ilgili kısımda gidiş-dönüş olarak belirtilmelidir. Uçak/Otobüs/Tren
kısmına ilgili ulaşım aracının niteliği, şehir içiyse toplam biniş sayısı; taşıt kiralama kısmına eğer seyahat taşıt kiralama yoluyla gerçekleştirilecekse
kiralanacak taşıtın niteliği ve kaç gün kiralanacağı; şayet seyahat proje ekibine ait bir özel araç ya da kuruma ait resmi araç veya kiralanacak
taşıtla gerçekleşecekse yakıt giderinin hesaplanabilmesi için Özel/Resmi/KiralıkTaşıt kısmına toplam kaç kilometre mesafe kat edileceği be-
lirtilir.

Yurt İçi Saha Çalışması Seyahat Giderleri (03.3)
(Yurt İçi Saha Çalışması Planındaki verilerle uyumlu olacak şekilde doldurulur ve bütçelendirilir)
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Kişi
Sayısı

Seyahat
Adedi (kez)

Toplam
Gün

Taşıt Kirası
(ücret x gün)

Toplam
Katedilecek Yol

(km)
TOPLAM

Şehirler Arası Seyahat
(uçak/otobüs/tren)
Şehir İçi Toplu Taşıma
(otobüs/tren/metro vb.)
Özel/Resmi/Kiralık Taşıt ile
Seyahat (*)
Taşıt Kirası Gideri
Gündelik (**)
(proje ekibi)
Konaklama (**)
(proje ekibi)
TOPLAM (TL)

(*) Özel/Resmi/Kiralık Taşıt ile yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödeneceği dikkate alınarak hesaplanır.
(**) 2020 yılı için gündelik bedeli 66,85 TL/gün; olarak belirlenmiştir. Konaklama bedeli ise (belgelenmesi kaydıyla) gündeliğin iki katı olarak
belirlenmiştir. İaşe (yiyecek, içecek) giderleri gündelik kapsamında olduğu için ayrıca konaklama gideri olarak karşılanmaz.

Yurt Dışı Saha Çalışması

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 14/02/2019 tarihli toplantısında alınan karar ve 02/03/2019 tarihli Başkanlık duyu-
rusu gereğince, yalnızca Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler kapsamında yurt dışı saha çalışmalarına
aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde destek verilebilecektir:
1- Yurt dışı saha çalışması, proje kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesinin başka bir yolunun ol-
madığı durumlarda yapılabilir. Ancak, bu amaçla proje ekibine yurt dışından araştırmacı, bursiyer vb. dahil
edilemez.
2- Yurt dışı saha çalışmalarında araştırma sonuçlarının Türkiye’de kullanılması ve ülkemizde ihtiyaç duyulan bir
husus olması zorunludur.
3- Yurt dışı saha çalışmasının gerçekleştirileceği ülkelerde, başvuru öncesinde, saha çalışmasının yapılacağı
yerlerin yetkili kurum/kuruluşlarından gerekli yasal/özel izinlerin alınması zorunludur. Araştırmanın yapılacağı
ülkenin mevzuatı gereğince o ülkeden de Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekiyorsa başvuru öncesinde söz
konusu belgenin de mutlaka temin edilmesi gerekmektedir.
4- Yurt dışı saha çalışması için talep edilebilecek bütçe, ilgili programın destek üst limitinin % 30’unu geçemez.
Proje kapsamında yurt dışı saha çalışması yapılmasının gerekçesini ve projeye sağlayacağı katkıyı yukarıda
belirtilen kurallar çerçevesinde açıklayınız:

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam.
Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit
sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget
dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum,
urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu
eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede
consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla
nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce
sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi
ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellen-
tesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac,
varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel
consectetuer odio sem sed wisi.

Yurt Dışı Saha Çalışması Planı
(Sadece Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler için geçerlidir. Satır sayısı gerektiği kadar arttırılabilir)

S
ey

ah
at Nereden
Nereye

Gidileceği

Saha
Çalışmasının
Mahiyeti (**)

Kişi x
Gün
(***)

Uluslar Arası Ulaşım (****) Yurt Dışı Şehir İçi Ulaşım (****)

Uçak/
Otobüs/
Tren/Gemi

Taşıt
Kiralama

(gün)

Özel/
Resmi/
Kiralık

Taşıt (km)

Toplu
Taşıma
(biniş
sayısı)

Taşıt
Kiralama

(gün)

Özel/Resmi
/Kiralık

Taşıt (km)

1
2
TOPLAM
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(*) Saha çalışması için farklı ülkeler ve bu ülkelerdeki farklı bölgelere yapılacak seyahatler söz konusu ise her bir seyahat için ayrı bir satır
doldurulmalı ve ayrı numara verilmelidir. Aynı bölgeye farklı zamanlarda gidilecek olması durumunda da her seyahate ait bilgiler birbirini takip
eden satırlara ayrı ayrı girilmelidir.
(**) Bu bölümde nerede (mahalle, okul, resmi/özel işyeri, hastane, milli/tabiat parkı, sulak alan, ormanlık alan, koruma bölgesi, doğal/tarihi
sit alanı, arkeolojik kazı alanı, mağara, askeri bölge, özel bölge, tarım alanı, çiftlik, mezbaha vb.) ne yapılacağı ( anket, mülakat, örnek
toplama, bilgi/belge temini, analiz vb.) belirtilir. Saha çalışmasının yeri ve yapılacak işin niteliğinin yasal/özel izin gerektirebileceği hatırlanarak
TÜBİTAK ana sayfasında yer alan “YASAL/ÖZEL İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU ve ETİK KURUL ONAY BELGESİ BİLGİ NOTU” nun tekrar
incelenmesi önerilir. Yurt dışı saha çalışmasının gerçekleştirileceği ülkelerde, başvuru öncesinde, saha çalışmasının yapılacağı yerlerin
yetkili kurum/kuruluşlarından gerekli yasal/özel izinlerin alınması zorunludur. Araştırmanın yapılacağı ülkenin mevzuatı gereğince o ülkeden
de Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekiyorsa başvuru öncesinde söz konusu belgenin de mutlaka temin edilmesi gerekmektedir.
(***) Bu bölümde ilgili saha çalışmasına proje ekibinden kaç kişinin kaç gün süre ile katılacağı belirtilir.
(****) Bu bölümde Uluslar arası ve yurt dışında ilgili ülkedeki şehir içi ulaşımın hangi yolla gerçekleşeceği ilgili kısımda gidiş-dönüş olarak
belirtilmelidir. Uçak/Otobüs/Tren/Gemi kısmına ilgili ulaşım aracının niteliği, şehir içiyse toplam biniş sayısı; taşıt kiralama kısmına eğer
seyahat taşıt kiralama yoluyla gerçekleştirilecekse kiralanacak taşıtın niteliği ve kaç gün kiralanacağı; şayet seyahat proje ekibine ait bir özel
araç ya da kuruma ait resmi araç veya kiralanacak taşıtla gerçekleşecekse yakıt giderinin hesaplanabilmesi için Özel/Resmi/Kiralık Taşıt
kısmına toplam kaç kilometre mesafe kat edileceği belirtilir.

Yurt Dışı Saha Çalışması Seyahat Giderleri (03.3)
(Yurt Dışı Saha Çalışması Planındaki verilerle uyumlu olacak şekilde doldurulur ve bütçelendirilir)

Kişi
Sayısı

Seyahat
Adedi (kez)

Toplam
Gün

Taşıt Kirası
(ücret x gün)

Toplam
Katedilecek Yol

(km)
TOPLAM

Uluslar Arası Seyahat
(uçak/otobüs/tren)
Yurt Dışında Şehir İçi Toplu Taşıma
(otobüs/tren/metro vb.)
Özel/Resmi/Kiralık Taşıt ile
Seyahat (*)
Taşıt Kirası Gideri
Gündelik (**)
(proje ekibi)
Konaklama (**)
(proje ekibi)
TOPLAM (TL)

(*) Özel/Resmi/KiralıkTaşıt ile yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödeneceği dikkate alınarak hesaplanır.
(**) Yurt dışı gündelik ve konaklama bedelleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca hesaplanıp bütçelendirilir.

Seyahat Giderleri
Saha Çalışması Dışındaki Faaliyetler İçin Yapılacak Olan Yurt İçi / Yurt Dışı Seyahatler

Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. Faaliyetler)(*) (03.4)
TOPLAM (TL)

Yurt İçi / Yurt Dışı Seyahat

Bursiyer Ücretleri (*) (05.4)
Niteliği

(Lisans/Y. Lisans/Doktora/Doktora Sonrası Araştırmacı)
Projede Yer Alma Süresi

(ay)
Burs Miktarı

(TL/ay)
Toplam

(TL)

TOPLAM

(*) Bursiyer(ler)in projede yapacağı faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada verilir. Projede yer alacak bursiyer(ler)in eğitim alanlarının veya
tez konularının proje konusunun ilgili olduğu alan(lar)da olması beklenmektedir. Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer alamazlar.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB’den kısmi burs
alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz.
Lisans bursiyeri olmak için Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3.sınıf ve üzeri öğrencisi olmak, herhangi bir
kuruluşta ücret karşılığı çalışmamak ve üniversitenin not sistemi esas olmak üzere hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının
en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında
ilk %20 lik dilime girilmiş olması gerekmektedir. Bir projede aynı anda en fazla 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Burs Miktarı Üst Sınırları
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Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 750.-TL/ay ————

Yüksek Lisans Öğrencisi
3.000.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)
550.-TL/ay

Doktora Öğrencisi
3.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)
650.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı
4.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)
————

Geçici İşçi Ücretleri (Yardımcı Personel) (*) (01.3)
Adı Soyadı Nitelik Görev Süresi (ay) Aylık Ücret

(TL/ay)
Toplam

(TL)

(*) Projede görev yapacak teknisyen, laborant, mühendis, vb. yardımcı personelin projede yapacağı çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada
verilir.
Herhangi bir yerde tam zamanlı olarak çalışan kimseler projelerde yardımcı personel olarak yer alamaz ve bu kişilere projeden ödeme
yapılamaz.
Yardımcı personelin herhangi bir yerde çalışmıyor olması durumunda; kendisine ödenecek düzenli ücret projeye brüt olarak yansıtılır. Bu
durumda çalışan kişi ile ilgili vergi, sosyal güvenlik kesintileri ve mevzuatların öngördüğü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi yürütücü
sorumluluğundadır.
Herhangi bir yerde çalışmayan yardımcı personele yapılacak ödemelerin miktarı; projenin yürütüldüğü kurumda çalışan ve yapılacak işin
muadili ya da yakın görevdeki kişinin maaşının rayiç bedeli alınarak yürütücü tarafından belirlenir.
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