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DAĞITIM YERLERİNE

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın 2020 yılı sonuna kadar açılması beklenmektedir.
(https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/2244_2020cagrisi.pdf). Program kapsamında sanayide
ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile
yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2244 programı kapsamında doktora öğrencilerine burs, proje yöneticisi ve
akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi, özel sektör kuruluşlarına ise 36 ay süreyle istihdam
desteği sağlanmaktadır.

Program kapsamında eğitim verilmesi planlanan öğrenci sayısı, eğitim verilecek ihtisas alanları, eğitim
sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve özel sektör kuruluşları tarafından öğrencilere
sağlanacak imkanları (danışmanlık vb.) içeren bir protokolün, üniversite ile özel sektör kuruluşları
arasında imzalanmış olması gerekmektedir. Öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans
sonrası doktora eğitimi için 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için ise 60 ay ile sınırlı tutulmaktadır.

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilecek tarihler içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi
(e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden proje yöneticisi tarafından çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. İstenen
tüm belgelerin (proje öneri formu, bütçe öneri formu ve iş birliği protokolü) sisteme
çevrimiçi olarak yüklenmesi gerekmektedir. Programla ilgili detaylı bilgiye,
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-progr
ami adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili bilgi almak için Proje Destek Ofisi
(po@hacettepe.edu.tr) ile iletişime geçilebilir.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden f390c690-d057-4e79-bcd5-105949d9fc6a kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Çağrı duyurusunun ilanı ile başvuru süresinin kısa tutulduğu önceki çağrılarda gözlemlendiğinden;
başvuruda bulunacak olan bölümlerin gerekli hazırlıklara başlayabilmesi için bu bilgilendirme metninin
fakültenizde duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Vural GÖKMEN

Rektör Yardımcısı

Dağıtım:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
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