HARRAN ÜNİVERSİTESİ
PROJE OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PROJE DESTEKLERİ
&
PROJE YAZMA EĞİTİMİ
SIK SORULAN SORULAR DOSYASI

Sık Sorulan Sorular:
- 2209A-2209B-2242 TÜBİTAK projelerine sadece Lisans öğrencileri mi
katılabiliyor?
Evet, 2209-A,B ve 2242 projelerine sadece Lisans öğrencileri
başvuruda bulunabiliyor.
- HÜBAP Projesine başvuruyu nasıl gerçekleştirebiliriz?
http://ehubap.harran.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=63
bağlantısı üzerinden 3. sıradaki proje dosyasını doldurup
danışmanınız eşliğinde bilimsel araştırmalar koordinatörlüğüne
başvuruda bulunabilirsiniz.
- TÜBİTAK 2209-2242 veya HÜBAP projelerin de bölümlerin farklı
olması sorun oluşturur mu?
Hayır, sorun oluşturmaz. Hatta değerlendirme aşamasında takımın
farklı bölümlerden (proje ile alakalı) oluşuyor olması bir avantajdır.
- Yüksek Lisans Öğrencileri başvuru yapabilir mi?
Hayır, sunumda anlatılan programlar Lisans öğrencilerini kapsıyor.
- TÜBİTAK 2209 başvurularında proje seçimini danışman hoca mı
belirliyor yoksa projeyi yapmak isteyen öğrenciler mi?
Bu soru ekibin ve ekibin birlikte ilerlemek istediği danışman hocanın
kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Herhangi bir zorunluluk
bulunmamaktadır.
- Ben son sınıf ögrencisiyim başvuru yaparsam yarım dönemlik sürem
mi var?
Proje başvurusu GÜZ döneminde yapılırsa, projenin bitiş süresi
mezun oluncaya kadar planlanmalıdır.
- Ben son sınıf öğrencisiyim başvuru yapmam için bir engel oluşturur
mu?
Güz döneminde okuyor olduğunuz için bu dönem içinde açık olan
programlara başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durum sizin için bir
sorun oluşturmaz
- Lisans mezunları başvurabiliyor mu?
Hayır sunumda anlatılan HÜBAP Lisans desteği, TÜBİTAK 22092242(ayrıca önlisans) projeleri Lisans öğrencilerinin katılımı için
düzenlenmektedir.
- Başvuru yapıldıktan ve kabul edildikten sonra 4 bin TÜBİTAK 5 bin
üniversitemiz mi veriyor? Ben sadece TÜBİTAK 4000 e kadar bir hibe
veriyor diye biliyorum.
TÜBİTAK kendi destek programına (2209A-B) yapılan başvurular
doğrultusunda projelere 4 bin TL destek veriyor. HÜBAP’ın
yürütmekte olduğu Lisans projeleri destekleri programına
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başvurabilmenizi için TÜBİTAK 2209A-B programlarına başvuruda
bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu veya olumsuz
sonuçlansa bile HÜBAP’a başvuru yapabilirsiniz. Eğer projeniz
onaylanılırsa KDV dahil 5000 TL üniversitemiz lisans desteği
verebilmektedir.
Akademik Danışman hocamız başka bölümden olabilir mi peki?
Akademik danışmanınız herhangi bir bölümden olabilir ama
TÜBİTAK danışmanınızın branşı ile projenizin ele aldığı konuyu
değerlendirmeye tabii tutabilir. Bundan dolayı hazırlanmakta
olduğunuz proje konusuyla uyumlu ekip ve danışman hocanızın takım
da yer alıyor olması önemli.
Hazırlık sınıfında olan kişiler başvuru yapamıyor mu?
Maalesef, hazırlık sınıfındakiler başvuru yapamıyor. TÜBİTAK
“*Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri
başvuramazlar.” şeklinde açıklama yapmıştır.
Projemiz istediğimiz alanda olabilir mi?
Evet olabilir, 2242 yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacak
proje kapsamlarına sunumda yer verilmiştir.
Projeyi 3 kişiyi projeye dahil etmemiz sart mı bireysel yürütemiyor
muyuz?
Hayır, projenizi tek başınıza ilerletebilirsiniz. Ancak Jüri komisyonu
değerlendirme aşamasında projenin yapılabilirliği ile alakalı da ayrıca
değerlendirme yapabilmektedir. Bu anlamda ekip olarak başvuruyor
olmanız size avantaj sağlayacaktır.
Danışmanın akademik kadro almış olması şart mi
Üniversitede kadrolu olması gerekiyor.

- Bu proje başvuruları her yıl alınıyor mu? Ayrıca birinci sınıf ikinci
sınıf kişilerin takım oluşturması sorun olur mu?
Evet proje başvuruları her yıl belirli aralıklarla alınmaktadır.
TÜBİTAK 2242 yılda bir kere alınmaktadır. TÜBİTAK 2209A-B
programları TÜBİTAK’ın ilan ettiği aralıklarda 2 kez alınmaktadır.
HÜBAP başvuruları eğer ilgili projenin TÜBİTAK2209A-B
başvuruları gerçekleştirildiyse her ayın son haftasında Lisans destek
başvurusu almaktadır.
- Başvuracağımız projenin prototip'ini yaptıktan sonra mı başvuruyu
tamamlamamız gerekiyor?
Hayır, TÜBİTAK2209 ve HÜBAP için sizden başvuru aşamasında
proje raporu isteniliyor. Bu raporda proje ile ilgili istenilen bilgileri
vererek başvurunuzu tamamlayabilir ve sonrasında aldığınız desteği
de kullanarak proje prototipinizi geliştirebilirsiniz. Ancak TÜBİTAK
2242 için sizden yarışma zamanına kadar prototip hazırlamanız
bekleniliyor.

- Tıp fakültesi 1. sınıftayım. ilk yıl sınıf tekrarına kaldım, 2. yıl
dondurdum. Şimdi 1. sınıftayım. Başvurabilir miyim?
Okumakta olduğun bölümün son sınıfının bahar dönemine kadar
başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
- Şu an bu video kayıt altında mı? Eger kayıt altındaysa video ya nasıl
ulaşabiliriz?
ceng.harran.edu.tr/aydilek adresinden video ve sunumlara
ulaşabilirsiniz.
- Yüksek lisans öğrencileri için sunum yapılacak mi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/arastirma-bursprogramlari
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destekprogramlari
- Lisans son sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor mu?
Güz dönemi başvuru gerçekleştirebiliyorlar ancak bahar döneminde
başvuru gerçekleştiremiyorlar.
- Bitirme projesi ile başvurabiliyor muyuz? Ekipte sadece bir arkadaş
4. Sınıf Güz dönemine uyuyor yinede ekip olarak başvurabiliyor
muyuz?
Bitirme projeniz daha önceden yapılmış bir proje değil ise başvuru
yapabilirsiniz. Ekibinizdeki 1 kişinin yürütücü olarak 4. Sınıf Güz
döneminde okuyor olması yeterlidir ancak ekibin geri kalanınında
Lisans öğrenimi görüyor olması gerekmektedir.
- Aynı yıl içerisinde hem 2209A ya ve 2209B ye başvurma imkanımız var
mı?
Evet başvurabilirsiniz, aynı anda 2 kere 2209A veya 2209B başvurusu
olmuyor.
- Ekipte lisans mezunu birisi olabilir mi?
Hayır, ekipteki herkesin Lisans öğrencisi olması gerekmektedir.
- Proje kabul edilirse ve başarısız olursak ne olur?
Herhangi bir sorun olmaz. Proje başvurunuz sırasında TÜBİTAK2209
kapsamında aldığınız desteklere yönelik sizden proje gelişim ve proje
çalışma ve sonuç raporu istenmektedir.
- Kadrosu olmayan doktora mezunu danışmanlık yapabilir mi
Hayır, araştırma görevlisi olması lazım
- Önceden yapılmış olan bir projeyi tübitak tekrardan kabul edebiliyor
mu? Tübitak a gönderilen ve bitirilmis her proje patent aliyor mu?
Önceden yapılmış bir projeyle tekrardan TÜBİTAK’a başvuru
yapılamamaktadır. Projelerin patentlenme durumu proje sahiplerine
bağlıdır.
TÜBİTAK
bu
konuyla
alakalı
bir
işlem
gerçekleştirmemektedir.

- Araştırma önerisi formu uzunluğu ne kadar olmalı hocam
En fazla 20 sayfa ama alt sınır yok. 10 sayfadan az olmaması tavsiye
edilir. Her proje destek programının kendi formatı ve kuralları
bulunmaktadır. Bununla alakalı başvurmak istediğiniz proje destek
programının kılavuzlarını okumanız önerilmektedir.
- Bitirme projesi ekibimizde üç kişi artık yıl okuyor, bir kişi 4.sınıf. Bu
şartlarla da ekip olarak katılabiliyor muyuz?
Evet, proje yürütücüsü olarak 4. Sınıf Güz döneminde okuyan birisi
gösterildiği durumda başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
- Başvuru grubunda herkes aynı okulda olmak zorunda mı? Grup
arkadaşlarımız başka üniversiteden olabilir mi?
Olabilir, sorun yok.
- Bu ödüller TUBİTAK 2209-A Projesi için de mi geçerli
TÜBİTAK 2242 slaytında belirtilen ödüller o proje destek kapsamında
geçerlidir. TÜBİTAK 2209 kapsamında herhangi bir ödül
verilmemektedir. Ancak 4000 TL proje desteği verilmektedir.
- İlk başvururken araştırma önerisi formu da veriliyor değil mi?
Evet, başvurmak istediğiniz proje kapsamında sizden beklenilen proje
formatı ilgili programın sitesinde yayınlanılıyor.
- Proje çalışmalarında kendimiz mi proje konusu buluyoruz yoksa
hocalarımızın çalışmalarında yer almak için mi başvuruyoruz ?
Danışmanınızın bir fikri varsa ve ekip olarak bu projede yer almak
istiyorsanız, olabilirsiniz. Ancak kendiniz bir proje geliştirip projeniz
için danışman bulabilir ve başvurunuzu bu şekilde de
gerçekleştirebilirsiniz.
- Ekipteki arkadaşlar aynı dönemde olmak zorunda mı? biri 1.sınıf
diğeri 2.sınıf olur mu?
Aynı dönemde olmak zorunda değil. Farklı sınıflarda okuyor
olabilirler.
- Hazırlık okudum yıl uzatmış sayılıyormuyum yani bu durumda
başvuru 4. sınıfa kadar mı olucak yoksa 3. sınıfa kadar mı olucak?
Hayır, uzatmış sayılmıyorsun. Başvurunu 4. Sınıfın güz dönemine
kadar gerçekleştirebilirsin.
- Şanlıurfa da bir araştırma projesi yapsak elenir miyiz?
Şanlıurda için araştırma projesi yapabilirsiniz. Sadece 2242
yarışmasındaki başvuru formunda şehir, isim, amblem gibi bilgileri
belirtmiyoruz.
- Başka okuldan öğrencilerle ve danışman ile TÜBİTAK 2209 da karışık
bir grup olarak proje başvurusunda bulunabiliyor muyuz?
Evet
- Başka okulun hocası hubap için danişman olabiliyor mu ve hübap
projesinde başka okuldan öğrenci yer alabiliyor mu? (Biyomedikal
ürün geliştirmek istiyoruz ve bizim okulda bu bölüm yok)

Hayır, başka okulun hocası hübap için yürütücü olamaz. Ama başka
okulun hocası veya öğrencileri araştırmacı olarak yer alabilirler. O
şekilde beraber çalışabilirsiniz.

