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DOKTORA NEDİR ?
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Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim 

dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır.

Bu unvanın uluslararası resmi tanımlama terimi ise phd dir.

Doktora, en yüksek seviyeli akademik derecedir. Bir bilim dalında, 

doktora derecesine sahip olmak, doktorayı veren akademisyenler 

seviyesine yükselmek, onlarla eşit duruma gelmek demektir. Bir başka 

deyişle doktora bilimsel yeterlilik derecesidir. 

Doktora'nın amacı öğrenciye bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme, 

bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorum yapabilme ve yeni 

sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme yeteneği 

kazandırmasıdır. Bu programı tamamlayarak "doktor unvanı" alırsınız.

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGlzYW5z
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvWSVDMyVCQ2tzZWtfbGlzYW5z
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQWthZGVtaWs
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PROJE NEDİR ?

Proje: Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları, bütçesi 

belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının 

yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi 

için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen 

çalışmaları..
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Proje Yürütücüsü: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa 

ve deneyime sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü 

sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan, proje 

sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya 

uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki araştırmacıyı,

Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, 

projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı 

geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacıları, 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE ARAŞTIRMACI
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ARBİS (ARAŞTIRMACI BILGI SISTEMI)
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https://arbis.tubitak.gov.tr/

https://arbis.tubitak.gov.tr/
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TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK GRUPLARI 
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Dikkat edilmesi gereken hususlar:

• Proje yürütücüsü ve araştırmacıların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri 

Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,

• Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının tam olması,

• Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların olması, sarf 

malzemeleri içinse ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma 

faturaya gerek yoktur.),

• Bu proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunuldu ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim 

Formu’nun doldurulması,

• Proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi 

imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması,

• Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde rektör veya yetki 

verdiği rektör yardımcısı, üniversitelere bağlı olmayan araştırma enstitülerinde enstitü 

müdürü ve üniversitelere bağlı olmayan araştırma hastanelerinde başhekimin imzasının 

olması,

• Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri" nin aşılmamış 

olması,

• Aynı/benzer proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel 

değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise; elektronik başvuru 

sistemine girilmesi gereken bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak 

oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun, eksik olmaması ve panel raporunda 

belirtilen değişiklikleri/düzeltmeleri içermesi,



TÜBİTAK 1002 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 12

• Proje başvurusu sonuçlanmadan aynı proje önerisi ile başka bir programa başvuru 

yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer 

proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.),

• Projede yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan 

(sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde 

benzerlik içermemesi,

• Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,

• Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış 

olmaması,

• Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması,

• Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,

• Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış 

olması,literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,

• Projenin Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, 

gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli 

olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen 

projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden Etik Kurul/Yasal İzin 

Belgesinin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik gösterilmesi,

• TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişilerin yürütücü/araştırmacı olarak proje ekibinde 

yer almaması.
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PROJE HAZIRLAMA MATERYALLERİ

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
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TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER VERİ TABAN

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ
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ÖRNEK PROJELER

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. E-posta: pdo@cumhuriyet.edu.tr, cuprodo@gmail.com

Web sayfası: pdo.cumhuriyet.edu.tr

Telefon: 2191010/2029-2030

Adres:

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Proje Destek Ofisi

Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Rektörlük Binası 2. Kat 58140 Sivas

mailto:pdo@cumhuriyet.edu.tr
mailto:cuprodo@gmail.com
pdo.cumhuriyet.edu.tr
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TEŞEKKÜRLER..


