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AKADEMİK DESTEKLER
1. 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Programı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler
üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için
bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

Proje Süresi
Proje süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi
2015 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ),
Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360.000
TL’dir.
Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya
yönelik olan projeler desteklenmez.
Not: KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru
yapabilirler.

Kimler Başvurabilir?
A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;
Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine
sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da
kapsamaktadır.)
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite
lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
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Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir
kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)
Projedeki katkı oranı % 10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı
veya danışman olarak görev alabilirler.(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer
alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında
bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev
alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları
gerekmektedir.
Bir projede danışman (***) yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da
konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir
projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile
sınırlıdır.
B. Yurt Dışı Araştırmacı
Yurtdışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle
ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:
Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev
almak

şartıyla,

yurtdışında

ikamet

eden

yabancı/TC

uyruklu

araştırmacılar,

yasal

yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev
alabilirler.
Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı
kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve
yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme
ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin % 50’si kadarı projeden hizmet
alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin,
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması
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durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık
ücret esas alınır.
Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede
görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı
araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.
C. Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki)
lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler"
veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer
olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs
ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı,
belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs
ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir
projede bursiyer olarak görev alamazlar.
Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi
olmak,
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.
(Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki)
lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)
Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:
Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
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Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi
arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.
Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje
yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri
ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya
danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Projede Görev Alma Limitleri
A. Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı; aynı anda en
fazla, TÜBİTAK destekli (*) üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede
yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede araştırmacı olarak
görev alabilir (**). Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla;
İki projede yürütücü veya
Dört projede araştırmacı veya
Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.
Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6
projede "Danışman" olarak görev alabilir.
B. HORIZON 2020 kapsamında proje başvurusu yapmış ve Avrupa Komisyonu tarafından
yapılan değerlendirme sonucunda projesi eşik değeri geçmiş olan kişiler, talep etmeleri
halinde, yukarıda belirtilen proje yürütücülüğü limitlerine ilave olarak, 1001 ya da 1003
programlarından herhangi birinde 1 proje yürütücüsü daha olabilirler. Söz konusu kota
artırımı, HORIZON 2020 programının kapanış yılı olan 2020 yılının sonuna kadar (31/12/2020)
geçerlidir ve bir kişiye aynı proje için birden fazla kota arıtırımı yapılmaz.
Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarındaki araştırmacıların, KKTC tarafından sunulan 1001
proje önerilerinde araştırmacı ve/veya danışman olarak yer almaları durumunda, bu görevler
projede görev alma limitleri dışında tutulur.
(*) Hızlı destek ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.
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(**) Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de
limitler içerisinde işlem görmektedir.
(***) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden
yararlanılan araştırmacı veya uzman.

Başvuru Tarihleri
Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2015 yılı başvuruları için son tarihler:
I. Dönem:
Online: 6 Mart 2015
Basılı Kopya: 13 Mart 2015
II. Dönem:
Online: 4 Eylül 2015 (17:30'a kadar) (Başvuru Sistemi 15 Temmuz 2015 tarihinde kullanıma
açılmıştır.)
Basılı Kopya: 18 Eylül 2015 (17:30'a kadar)
NOT: Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için; online başvurunun belirtilen süreler
içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de en
geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresine ulaştırılmış
olması gerekmektedir.
İletişim Adresi: TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100
Kavaklıdere-ANKARA

5

2. 1002 - Hızlı Destek Programı
Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma
enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve
geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Proje Süresi
Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.

Proje Bütçesi
2015 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir. 1 Ocak
2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi
yapılmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?
A. Proje Yürütücüsü
Proje yürütücüsünün; üniversitelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde veya araştırma
enstitülerinde/istasyonlarında çalışıyor olması ve projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli
olması,
Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, doktora/sanatta
yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık
öğrenimine devam ediyor olması
Araştırma Enstitüsünde/İstasyonunda çalışması durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans
eğitimi almış olması gerekmektedir.
B. Araştırmacı
Araştırmacıların üniversitelerde, kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda çalışıyor olmaları,
Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olmaları durumunda doktora/sanatta
yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık
öğrenimine devam ediyor olmaları,
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite
lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir.
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Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri
gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak
koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde araştırmacı olarak görev alabilirler.
Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı ve danışman olarak görev alınamaz.
C.Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma
Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs
ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı,
belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs
ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir
projede bursiyer olarak görev alamazlar.
Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi
olmak,
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.
(Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki)
lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)
Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:
Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi
arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.
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Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje
yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri
ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya
danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Projede Görev Alma Limitleri
Hızlı Destek programı kapsamında; aynı anda en fazla, bir projede yürütücü ve iki projede
araştırmacı olarak görev alınabilir.

Başvuru Tarihleri
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.
NOT: Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin online başvurunun yapıldığı tarihten
itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde aşağıda belirtilen iletişim adresine ulaştırılmış
olması gerekmektedir.
İletişim Adresi: TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100
Kavaklıdere-ANKARA
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3. 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Program Hakkında
Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde
belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji
alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu
projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Proje Süresi
Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi
2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs
dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç)
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Küçük Ölçekli Projeler: 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli Projeler: 500.001-1.000.000 TL
Büyük Ölçekli Projeler: 1.000.001-2.500.000 TL
Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları,
çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin %
50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2015 yılında ödenebilecek PTİ üst
limitleri aşağıdaki gibidir:
Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay
Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay
Araştırmacı için : 1.000 TL/ay
9

Danışman için : 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün
alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak
hesaplanır.)
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate
alınır.
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ
oranlarından faydalanabilirler.
Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi
ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim
Kurulunca 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.
Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına
yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye
kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

Kimler Başvurabilir?
A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışmanlar
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;
•Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık
derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde
çalışanları da kapsamaktadır.)
•Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık
üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Özel
kuruluşun yer aldığı projelerde (*) proje yürütücüsünün, programın son başvuru tarihinden
önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir
kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir)
Proje yürütücüsü zamanın en az % 40’ını projeye ayırmak zorundadır.
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Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşabilir.
Bu projelerde alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak protokolde belirlenir.
Projedeki katkı oranı % 10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı beklenir. Bu konudaki gerekliliğe çağrı
duyurusunda ayrıca yer verilir.
Kamu kurumları/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline 1007TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve
Esasları kapsamında belirlenen ücret ödenir.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı
veya danışman olarak görev alabilirler.(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer
alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında
bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev
alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları
gerekmektedir.
Bir projede danışman (***) yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da
konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir
projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile
sınırlıdır.
B. Yurt Dışı Araştırmacı
Yurt dışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle
ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:
Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev
almak şartıyla, yurt dışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal
yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev
alabilirler.
Projede görev alacak yurt dışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı
kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve
yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
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Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme
ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin % 50’si kadarı projeden hizmet
alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin,
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması
durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık
ücret esas alınır.
Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede
görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı
araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.
C. Bursiyerler:
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans* ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma
Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar** bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs
ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı,
belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs
ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir
projede bursiyer olarak görev alamazlar.
Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi
olmak,
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.
(Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki)
lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)
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Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:
Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi
arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.
Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje
yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri
ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya
danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi
durumunda, görevli oldukları çağrı programı kapsamındaki projelerde herhangi bir görev
alamazlar ancak, diğer destek programları ve ÇPDK üyesi olarak görev almadıkları çağrı
programları kapsamındaki projelerde görev alabilirler.
Projede Görev Alma Limitleri
A. Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı; aynı anda en
fazla, TÜBİTAK destekli (*) üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede
yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede araştırmacı olarak
görev alabilir (**). Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla bir projede
yürütücü ve iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.
Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6
projede "Danışman" olarak görev alabilir. 1003 programı kapsamındaki bir çağrı
başlığı/konusu bazında ise, en fazla 3 projede "Danışman" olarak görev alınabilmesi
mümkündür.
B. HORIZON 2020 kapsamında proje başvurusu yapmış ve Avrupa Komisyonu tarafından
yapılan değerlendirme sonucunda projesi eşik değeri geçmiş olan kişiler, talep etmeleri
halinde, yukarıda belirtilen proje yürütücülüğü limitlerine ilave olarak, 1001 ya da 1003
programlarından herhangi birinde 1 proje yürütücüsü daha olabilirler. Söz konusu kota
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arıtırımı, HORIZON 2020 programının kapanış yılı olan 2020 yılının sonuna kadar (31/12/2020)
geçerlidir ve bir kişiye aynı proje için birden fazla kota arıtırımı yapılmaz.
(*) Hızlı destek ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.
(**) Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de
limitler içerisinde işlem görmektedir.
(***) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden
yararlanılan araştırmacı veya uzman.

Başvuru Tarihleri
Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.
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1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar
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4. 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya
ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model
geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin
desteklenmesidir.

Proje Süresi
Proje süresi en fazla 18 aydır.

Proje Bütçesi
2015 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve
yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe
ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır

Fikrî Ve Sınaî Mülkiyet Hakları
Proje yürütücüsü, üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu
olup olmadığını, proje önerisini sunmadan önce araştırmak ve araştırma sonuçlarını sunmak
zorundadır.
Üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması
durumunda;
a) Proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz oluşturmadığını
taahhüt eder ve varsa ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz eder.
b) TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi bir hukuki
muameleye muhatap kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir
müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü
TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Buna rağmen
TÜBİTAK hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, TÜBİTAK proje yürütücüsüne rücu eder.
Proje yürütücüsünün kusur ve/veya ihmali nedeniyle üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet
haklarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi durumunda Yönetmelik, Araştırma Projelerinde
Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapılan proje
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konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent/faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair
taramalar aşağıda örneği verilen bazı internet sayfalarından yapılabilir.
(Örneğin: http://www.tpe.gov.tr, http://tr.espacenet.com, http://www.epo.org)

Kimler Başvurabilir?
A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman
Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacıların; üniversite, kamu kuruluşları veya özel
kuruluşlarda çalışmaları ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Proje ekibinde yer alacak danışmanların (***);
Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine
sahip olmaları gerekmektedir.
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite
lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir.
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
Projedeki katkı oranı % 10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ikamet etmeleri gerekir (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir
kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir).
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı
veya danışman olarak görev alabilirler.(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer
alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında
bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev
alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları
gerekmektedir.
Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da
konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir
projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile
sınırlıdır.
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B. Yurt Dışı Araştırmacı
Yurt dışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle
ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:
Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev
almak

şartıyla,

yurtdışında

ikamet

eden

yabancı/TC

uyruklu

araştırmacılar,

yasal

yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev
alabilirler.
Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı
kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve
yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme
ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin % 50’si kadarı projeden hizmet
alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin,
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması
durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık
ücret esas alınır.
Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede
görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı
araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.
C. Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma
Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs
ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı,
belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs
ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir
projede bursiyer olarak görev alamazlar.
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Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi
olmak,
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.
(Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki)
lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)
Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:
Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi
arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.
Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje
yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri
ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya
danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Projede Görev Alma Limitleri
Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı; aynı anda en fazla,
TÜBİTAK destekli (*) üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede
yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede araştırmacı olarak
görev alabilir (**). Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla;
İki projede yürütücü veya
Dört projede araştırmacı veya
Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.
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Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6
projede "Danışman" olarak görev alabilir.
(*) Hızlı destek ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.
(**) Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de
limitler içerisinde işlem görmektedir.
(***) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden
yararlanılan araştırmacı veya uzman.

Başvuru Tarihleri
Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2015 yılı başvuruları için son tarihler:
I. Dönem:
Online: 6 Mart 2015
Basılı Kopya: 13 Mart 2015
II. Dönem:
Online: 4 Eylül 2015 (17:30'a kadar) (Başvuru Sistemi 15 Temmuz 2015 tarihinde kullanıma
açılmıştır.)
Basılı Kopya: 18 Eylül 2015 (17:30'a kadar)
NOT: Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için; online başvurunun belirtilen süreler
içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de en
geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresine ulaştırılmış
olması gerekmektedir.
İletişim Adresi: TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100
Kavaklıdere-ANKARA
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5.

1007-Kamu

Kurumları

Araştırma

ve

Geliştirme

Projelerini

Destekleme Programı
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının
çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)”
toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.
Program ile;
•

Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,

•

Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin yurtdışından yapılması,

•

Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı,

yerine
•

Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,

•

Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması,

•

Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az
maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması,

hedeflenmektedir.
Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik
olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi
birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler
desteklenmektedir.
Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;
kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,
üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede
kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,
ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.
1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu
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SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Kimler Başvurabilir?
Kimler Müşteri Kurum (MK) Olabilir?
Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili
kurum/kuruluşları MK olabilirler. Ancak bu kuruluşların ana hizmet birimleri MK olamaz.
Kimler Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir?
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar
tarafından proje başvuruları yapılabilir.
Kimler Projede Görev Alabilir?
A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç), Danışman ve Yardımcı
Personel
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;
Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve
proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje,
rapor, vb.) olması gerekmektedir.
Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az
dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine
sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) almamak şartıyla
proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin, proje
yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak
çalışıyor olmaları gerekmektedir.
B. Bursiyer
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma
Görevlileri” ile doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış
olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi
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arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora
sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
Kimler Projede Görev Alamaz?
Kamu kuruluşları için müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı,
hastane yöneticisi, başhekim ile üniversiteler için rektör, rektör yardımcısı, dekan, başhekim ve
genel sekreter 1007 Programı projelerinde proje ekibinde yer alamaz.
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6. 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
•

Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.

•

1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.

•

Azami destek süresi 24 aydır.

•

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin % 75’i,
Büyük ölçekli ise % 60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

•

Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel
hesabına aktaracakları tutarlar,

proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde

tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler
halinde yapılacaktır.
•

Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin % 10’unu aşmamak kaydıyla
hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de
desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir
bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.

•

Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.

•

Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra
proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

•

TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş
arasında TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır.

•

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin % 75’i,
Büyük ölçekli ise % 60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Kimler Başvurabilir?
Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje
sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu
kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma
hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve
enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.
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Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak
yapılabilir.
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7. 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak
için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite,
kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini
desteklemektir.

Proje Süresi
Proje süresi en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi
2015 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve
Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir.
Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000
TL’ye kadar, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar
ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye kadar
destek verilmektedir.

Kimler Başvurabilir?
A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman
Programa yürütücü olarak, daha önce veya başvuruyu yaptığı sırada ARDEB tarafından
desteklenen herhangi bir projede yürütücü olarak görev yapmamış olanlar başvurabilir.
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı ve danışmanların (***);
•

Üniversite personeli olmaları durumunda, (eğitim ve araştırma hastanelerinde
çalışanlar dahil) doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları;

•

Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışıyor olmaları durumunda, en az dört yıllık
üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekir.

Programdan yürütücü olarak sadece bir kez yararlanılabilir, aynı anda aynı yürütücü birden
fazla proje başvurusu yapamaz.
Proje yürütücüsü, projenin yürütüleceği kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır.
Projedeki katkı oranı % 10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev alan araştırmacılar, projede
araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.
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Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri
gerekir (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak
koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alabilir).
TÜBİTAK’a bağlı birim ve enstitülerde çalışanlar ile yurt dışı araştırmacılar projede yer
alamazlar. Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde
araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev
alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları
gerekmektedir.
Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da
konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir
projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile
sınırlıdır.
B. Bursiyer
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma
Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs
ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı,
belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs
ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir
projede bursiyer olarak görev alamazlar.
Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
•

Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

•

Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve
üzeri öğrencisi olmak,

•

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.

(Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki)
lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)
Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:
•

Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

•

Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,

•

Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi
arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.
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Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje
yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri
ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya
danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
BİDEB Programlarına Başvuran Kişilerin ARDEB Projelerinde Görev Alabilme Koşulları
Projede Görev Alma Limitleri
Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı; aynı anda en fazla,
TÜBİTAK destekli (*) üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede
yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede araştırmacı olarak
görev alabilir (**). Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla bir projede
yürütücü ve iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.
Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6
projede "Danışman" olarak görev alabilir.
(*) Hızlı destek ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.
(**) Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de
limitler içerisinde işlem görmektedir.
(***) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden
yararlanılan araştırmacı veya uzman.

Başvuru Tarihleri
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.
NOT: Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin online başvurunun yapıldığı tarihten
itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde aşağıda belirtilen iletişim adresine ulaştırılmış
olması gerekmektedir.
İletişim Adresi: TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100
Kavaklıdere-ANKARA
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8. 3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim
insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik
önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim
insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de
bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına
yönelik bir programdır.

Proje Süresi
Proje süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi
2015 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ),
Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 225.000
TL'dir.
Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya
yönelik olan projeler desteklenmez.

Kimler Başvurabilir?
A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman
Proje yürütücüsünün;
• Başvuru tarihinden önce doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması

(Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.),
• Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde

başvuruda bulunması, (Örneğin, 2015 yılında proje yürütücüsü olarak başvuru yapacak kişinin
doktora derecesini aldığı tarih 01.01.2008'den daha önce olamaz.)
• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı kurum/kuruluştan farklı ve

Türkiye’de yerleşik olan bir kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışıyor olması
• Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması,
• Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması,
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• Projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması,

gerekmektedir.
Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların (***);
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik

derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde
çalışanları da kapsamaktadır.)
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık

üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
Akademik unvanı profesör olan kişiler projede araştırmacı olarak yer alamazlar, fakat
danışman olabilirler.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir
kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
Projedeki katkı oranı % 10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı
veya danışman olarak görev alabilirler.(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer
alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında
bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev
alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları
gerekmektedir.
Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da
konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir
projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile
sınırlıdır.
B. Yurt Dışı Araştırmacı
Yurtdışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle
ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır: Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya
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daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu
araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı
olarak görev alabilirler.
Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı
kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve
yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme
ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin % 50’si kadarı projeden hizmet
alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin,
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması
durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık
ücret esas alınır.
Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede
görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı
araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.
C. Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma
Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs
ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı,
belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs
ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir
projede bursiyer olarak görev alamazlar.
Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
• Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
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• Türkiye’de

kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve

üzeri öğrencisi olmak,
• 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.
(Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki)
lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)
Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:
• Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
• Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
• Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi

arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.
Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje
yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri
ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya
danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Projede Görev Alma Limitleri
Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı; aynı anda en fazla,
TÜBİTAK destekli (*) üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede
yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede araştırmacı olarak
görev alabilir (**). Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla bir projede
yürütücü ve iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.
Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6
projede "Danışman" olarak görev alabilir.
(*) Hızlı destek ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.
(**) Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de
limitler içerisinde işlem görmektedir.
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(***) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden
yararlanılan araştırmacı veya uzmanı belirtir.

Başvuru Tarihleri
Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2015 yılı başvuruları için son tarihler:
I. Dönem:
• Online: 6 Mart 2015
• Basılı Kopya: 13 Mart 2015

II. Dönem:
• Online: 4 Eylül 2015 (17:30'a kadar) (Başvuru Sistemi 15 Temmuz 2015 tarihinde kullanıma

açılmıştır.)
• Basılı Kopya: 18 Eylül 2015 (17:30'a kadar)

NOT: Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için; online başvurunun belirtilen süreler
içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de en
geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresine ulaştırılmış
olması gerekmektedir.
İletişim Adresi: TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100
Kavaklıdere-ANKARA
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SANAYİ
1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar
TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle
program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer
yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk
sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.
“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına
İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme
Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının
Ar-Ge Projelerine % 60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.
TÜBİTAK Bilim Kurulunun 02.03.2013 tarih ve 217 sayılı toplantısında aldığı kararla, bu
tarihten itibaren 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına 18,75 milyon
TL'nin üzerinde bütçe ile yapılan proje başvurularının değerlendirme süreçleri, TÜBİTAK Bilim
Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla başlatılacaktır.

Kimler Başvurabilir?
Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak
yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin (AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği
başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi,
bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci
günü olarak belirlenir.
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2. 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
Proje Pazarları somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları
gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim
duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği
önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel
sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine
tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal
ve/veya uluslararası etkinliklerdir.

Kimler Başvurabilir?
Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,
sanayi odası,
ticaret odası,
ticaret ve sanayi odası,
ihracatçı birliğinden
herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan
(üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri
TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir.
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3. 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
“1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” ile ilgili bilgi akademik ana başlığı altında
bulunmaktadır.

4. 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen
temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet
güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir
bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin % 98’ini oluşturan KOBİ’lerin ArGe faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere
ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde,
KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK
tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik
kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma
değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip
olmaları,

ulusal

ve

uluslararası

destek

programlarında

daha

etkin

yer

almaları

hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?
Programa Uygulama Esasları'nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıdı içinde kalan
KOBİ'ler başvurabilir.

Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak
yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin (AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği
başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi,
bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci
günü olarak belirlenir.
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5. 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme
ve Yenilik P. D. P.
1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2015-2 döneminde 15 Eylül 2015
tarihinde 21 çağrı açılmıştır. Çağrı başvuruları 15 Ekim 2015 tarihi ile 14 Aralık 2015 saat 17:30
arasında yapılabilecektir. 2015-2 döneminde yayınlanan çağrılara ek olarak 20 Ekim 2015
tarihinde 5 çağrı daha açılmıştır. Son 5 çağrı için çağrı başvuruları 12 Kasım 2015 tarihi ile 21
Aralık 2015 saat 17:30 arasında yapılabilecektir. Çağrı metinlerine aşağıdaki linklerden
ulaşılabilir. 2015-2 dönemi için planlanan diğer çağrıların çalışmaları devam etmekte olup,
çağrılar yakın zamanda ilan edilecektir.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) ÇAĞRILARI
1511-BIT-ROME-2015-2 Sektörel Robotik Uygulamalar-İnşaat ve Madencilik Sektörü
1511-BIT-BBIL-2015-2 Bulut Bilişimde Altyapı Teknolojileri
1511-BIT-GOMS-2015-2 Yazılım ve Tasarım Araçları
1511-BIT-MNOE-2015-2

Havacılık

ve

Uzay

Sektörüne

Yönelik

MEMS

Tabanlı

Sistemler(Planlanan çağrı çalışmaları devam ediyor.)
1511-BIT-GNBT-2015-2 (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri (Planlanan çağrı çalışmaları devam ediyor.)
1511-BIT-MILT-2015-2 Yüksek ve Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri (Planlanan
çağrı çalışmaları devam ediyor.)
ENERJİ ÇAĞRILARI
1511-ENE-GUNS-2015-2 Silikon Tabanlı Rekabetçi Güneş Hücrelerinin ve/veya Modüllerinin
Geliştirilerek Üretilmesine Yönelik Çalışmalar
1511-ENE-EVSA-2015-2-1 Motor ve Bileşenlerinin Üretimi için; Rotor Döküm, Gövde
Malzemesi ve İzolasyon Malzemeleri Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1511-ENE-EVSA-2015-2-2 Motor Tasarım Araçlarının Geliştirilmesi
1511-ENE-EVKN-2015-2 Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalar
1511-ENE-KOMR-2015-2 Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı
Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler
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GIDA ÇAĞRILARI
1511-GDA-HAYV-2015-2 Yenilikçi Hayvancılık Ürünleri - Et ve Süt Ürünleri
MAKİNA İMALAT ÇAĞRILARI
1511-MAK-TZGH-2015-2-1 Lazerli Takım Tezgahlarının Geliştirilmesi
1511-MAK-TZGH-2015-2-2 Lazerli Takım Tezgahlarının Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi
1511-MAK-OTOM-2015-2 Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemleri
1511-MAK-ROME-2015-2 Endüstriyel Robotlar
1511-MAK-IMLT-2015-2 Katmanlı Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1511-MAK-DKMT-2015-2-1 Alüminyum ve Alüminyum-Magnezyum gibi Alaşımlara Yönelik
Yenilikçi Döküm Teknolojileri
1511-MAK-DKMT-2015-2-2 Demir Esaslı Malzemelerden Üretilen Parçalara Alternatif Olacak
Alüminyum, Magnezyum vb. Metal Alaşımlı/Esaslı Döküm Parçaların Geliştirilmesi
1511-MAK-DKMT-2015-2-3 Hurda Metal ve/veya Metal Alaşımları için Yüksek Verimli
Yenilikçi Ayrıştırma Teknolojilerinin Geliştirilmesi
OTOMOTİV ÇAĞRILARI
1511-OTO-MALZ-2015-2 Otomotiv Sektörüne Yönelik Kauçuk Esaslı Malzemeler, Ürünler ve
Üretim Teknolojileri
1511-OTO-HEAT-2015-2 Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Tahrik Sistemleri için Elektrik
Motor/Jeneratör ve Sürücü Sistemlerinin Geliştirilmesi
1511-OTO-GOMS-2015-2 Elektronik Kontrol Üniteleri
1511-OTO-AKUT-2015-2 "Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Üretim
Teknolojileri
SAĞLIK ÇAĞRILARI
1511-SAB-BMED-2015-2

Solunum

Destek

ve

Akıllı

Termoregülasyon

Sistemlerinin

Geliştirilmesi
1511-SAB-BMLZ-2015-2 Yenilikçi İmplantların Geliştirilmesi
1511-SAB-ESAG-2015-2 Hasta/Hastalık Takibi için Mobil Sağlık Uygulamalarının Geliştirilmesi
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TEKSTİL ÇAĞRILARI
Bilim Kurulu'nun 242 sayılı toplantısında alınan kararla 1511 Programı kapsamında Tekstil
sektöründe çağrı açılmasına karar verilmiştir.
1511-TKS-TKNK-2015-2-1 Teknik ve Fonksiyonel Tekstil Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1511-TKS-TKNK-2015-2-2 Yenilikçi Tekstil Makinalarının Geliştirilmesi
1511 Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Programında 2015/2 – 2017/2 dönemi Çağrı
planı açıklanmıştır.

Programın Kapsamı Ve Amacı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir
sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak
desteklerle,
teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
özgün teknolojilerin geliştirilmesi
teknolojik gelişimde ivme kazanılması
hedeflenmektedir.
1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi,
kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi,
kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik
gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

Desteklemeye İlişkin Bilgiler
Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar
çağrı duyurusunda belirtilecektir.
Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.
Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli
kuruluşlar için % 60, KOBİ’ler için % 75 olarak uygulanacaktır,
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Kabul edilen bütçenin % 10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave
edilecektir,
Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

1511-1003 Karşılaştırması
TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlara yönelik özel sektörün yer alabileceği iki ayrı program
bulunmaktadır. 1003 programı TÜBİTAK ARDEB tarafından, 1511 programı TÜBİTAK TEYDEB
tarafından yürütülmektedir.

Kimler Başvurabilir?
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları
sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
proje başvurusunda bulunabilir.
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1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar
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6. 1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
TÜBİTAK, BiGG ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor.
1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi,
böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi,
teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması
amaçlanmıştır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan
rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik
aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak
TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.
a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu
iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için
girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi
sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1,
teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.
b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan
aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için
girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.
TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın
hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile
kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik
fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.)
faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi
çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak
rehber desteği sağlayabilir.
c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla
performans

ve

işlevsellik

bakımından

iyileştirilmesi

ile

ticarileşme

potansiyellerinin
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arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış
projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada
detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve
saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi
tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim
Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde
Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda
bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması
süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları
hükümleri uygulanır.

Kimler Başvurabilir?
Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday,
teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün
öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir
yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir
yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir.
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7. 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülke ekonomisine katma değer
sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme
potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki
finansman ihtiyaçlarının,

girişim sermayesi fonları aracılığıyla

karşılanması amacıyla

başlatılmıştır.
Destekleme Programı ile ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak
yeni fonların kurulmasına ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim
sermayesi ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlanılması hedefleniyor.

Kimler Başvurabilir?
Programa, Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden Fon Yöneticileri; ve
Aday Fon Yöneticileri başvuru yapabilir.
Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri aşağıda tanımlanmıştır:
•

Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de bünyesinde yer
aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetimi olan
sermaye şirketleri (Fon Yöneticileri),

•

Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de içerisinde yer
aldığı ve çağrıya ilişkin başvurusunda Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini
kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri) veya

•

Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi ve ticaret alanlarında tecrübeli
kişilerden oluşan ve Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt
eden ekip (Aday Fon Yöneticileri)
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8. 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,
•

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve

•

Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının
sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası
kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe)
olarak desteklenecektir.
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin
teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK
tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;
•

Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,

•

Bilimsel yorumların yapılması,

•

Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin
çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

•

Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Kimler Başvurabilir?
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme
şartlarını sağlayan
•

Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak
sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları

•

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

Programa

başvuru

için

öncelikle

aday

kuruluşun niyet

beyanında bulunması

gerekir.Ulusal veya uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için
•

son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az % 1

•

son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.
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Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda
•

Aday kuruluş yurt dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi
şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki
yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki şartlar aranmaz.

•

Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket
kurmasına gerek olmadan başvuru yapabilir.

Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK’a yapılabilir.

9. 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına
Yönelik D.P.
10. 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
Bilim Kurulunun 02 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, ülkemiz kaynaklı
ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent
başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen
1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine karar
verilmiştir.
Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO),
Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve
Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?
TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası
alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler,
kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden
faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar
mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla
kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında
destek başvurusu yapamazlar.
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Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir
takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.
Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler,
üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Başvuru Tarihleri
Ulusal Patent Araştırma Raporu Desteği, Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği ve
Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteğine
01.01.2014 tarihinden sonra başvuru yapılabilir.

11. 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı
“1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” ile ilgili bilgi
akademik ana başlığı altında bulunmaktadır.
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KAMU
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı
“1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” ile ilgili bilgi
akademik ana başlığı altında bulunmaktadır.
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GİRİŞİMCİLİK
1. 1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
“1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)” ile ilgili bilgi sanayi ana başlığı
altında bulunmaktadır.

2. 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
“1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)” ile ilgili bilgi, sanayi ana başlığı
altında bulunmaktadır.

3. 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
Amaç:
Üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş fikri ve iş planı yarışmaları
düzenlemektir.
•

Üniversite öğrencilerinin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını
sağlayarak yenilikçiliği, girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine
katkıda bulunmak ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı
arttırmak

•

Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü
öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için
destek sağlamak

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
a. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere
dönüşmesine katkı sağlamak,
b. Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer
hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı
sağlamak,
c. Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu
hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak,
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d. Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla
yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.

4. 2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest.
Prog.
Bu programın amacı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye
Desteğini kazananlar arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş adaylara girişimcilik ve
yenilikçilik alanlarında yurt dışında düzenlenen eğitim programlarına katılım desteği
sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?
Başvuru Koşulları
•

T.C. vatandaşı olmak

•

Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak

•

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini
kazananlar arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş olmak

Başvuru Tarihleri
Programa başvurular, her yıl ilanda belirtilen tarihler arasında “online” olarak alınır. Başvuru
form örneği Kurum sitesinde yayınlanır.
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BİLİMSEL ETKİNLİK
1. 2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme
Desteği
Ankara TTO "Newton-Katip Çelebi Fonu" Kılavuzuna bakınız.

2. 2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Herhangi bir kurumda çalışan yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora
öğrencileri ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara, ulusal
proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar,
proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması
gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama
tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler,
Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde
kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.

Başvuru Koşulları
Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından
yapılır.
A. Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanında Aranan Koşullar:
Etkinlik koordinatörünün üniversitede veya YÖK Kanunu’nun 38’inci maddesine göre
Araştırma Kurumları’nda görevli öğretim üyesi olması ve 1001- Bilim ve Teknolojik Araştırma
Projeleri, 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri, 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projeleri, 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Projeleri, 3501Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, AB Çerçeve veya Uluslararası İkili İşbirliği
Araştırma Projelerinden birisinin Yürütücülüğünü yapıyor/yapmış olması gerekir.
Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı bir yılda düzenlenecek tüm etkinliklerde
yıldan fazla 2 dönem Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı olarak başvuru
yapabilir.
Bir

kişinin

bir

yılda

Eğitmen/Danışman/Koordinatör/Düzenleme

düzenlenecek
Kurulu

Başkanı

tüm
olarak

etkinliklerden
alabileceği

Ders,
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Konaklama ve İaşe, Yardımcı Personel, Yol, Koordinatör, Danışman, Kırtasiye ve Sarf
Malzemesi, Teknik Araç Gereç Kiralama desteğinin toplamı 5. 000TL’yi geçemez.
B. Katılımcılarda Aranan Koşullar:
Herhangi bir kurumda çalışan yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora
öğrencileri ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olmak,
Eğitim etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak,
Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak,
Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
İntihalden ceza almamış olmak.
C. Etkinliğin Planlanmasında Aranan Koşullar:
Etkinliğin konusu programın amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olmalıdır.
Etkinlik programı gün/saat/konu/konuşmacı bilgilerini içerecek şekilde tablo halinde
hazırlanmalıdır. Etkinlik programında verilen konu başlıklarının içeriği ayrıca verilmelidir.
Etkinlikte uygulanacak eğitim materyalleri önceden hazırlanmış olmalıdır.
Etkinlik teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de içermelidir.
Etkinlik kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde düzenlenmesi önceliklidir. Etkinliğin
yapılacağı yerin seçiminde kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesisleri dışındaki tesislerden
konaklama ve iaşe hizmeti alınacak ise etkinliğin düzenleneceği bölgede piyasa fiyat
araştırması yapılarak buna ilişkin tutanak ve teklifler başvuru sırasında sunulmalıdır.
Etkinlik katılımcı sayısı 15 kişiden az olmamalıdır.
Eğitimde görev alacak eğiticilerin TÜBİTAK 1001, 1003, 1007, 1011,3501 veya AB Çerçeve veya
Uluslararası İkili İşbirliği Araştırma Projelerinden birisinin Yürütücülüğünü yapıyor/yapmış
olması gerekir.
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Başvuru Tarihleri
BAŞVURU
DÖNEMİ

1. Dönem

2. Dönem

BAŞVURU TARİHLERİ

: 19 Ocak 2015 - 13 Şubat
2015
: 28 Ekim 2015 - 20 Kasım
2015

SONUÇ AÇIKLAMA
TARİHLERİ

Nisan Ayının İkinci Haftası

Ocak Ayının İkinci Haftası

Başvurular internet üzerinden; http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra,
sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, ilgili dönemin son başvuru
tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destekleme Daire Başkanlığına (BİDEB) gönderilmelidir.
Başvuru Süreleri:
Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait SON başvuru tarihi arasında en
az 65, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

53

3. 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal
Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel
hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt
içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre, kolokyum,
sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir.
ÖNEMLİ DUYURU:
Programda yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı web sayfasında mevcut olan bilgilerle ilgili
alınan elektronik posta

ve

telefonlara

yanıt

verilemeyecektir,

diğer

konularda

gelen elektronik posta ve telefonlara saat 13:30-17:30 saatleri arasında cevap
verilecektir.

Başvuru Koşulları
a) Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve
çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
b) Düzenlenen etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması,
c) Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması, (Etkinlik tamamlandıktan sonra
gerçekleşen katılımcı sayısının 100'ün altında kalması durumunda TÜBİTAK tarafından verilmiş
olan desteğin tamamı iptal edilecektir.)*
d) Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir web sitesinin
olması,(link uzantıları kabul edilmez.)
e) Etkinliğin en az iki yılda bir düzenleniyor olması,*
f) Etkinliğin en az ikincisinin düzenlenecek olması,*
g) TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe ilave neler katacağının açıkça belirtilmesi,
ğ) Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek
olması,
h) Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması,
i) Etkinliğin web sayfasında, bildiri kabulünün hakem değerlendirmeleri sonucunda
yapıldığının belirtiyor olması,*
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j) Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi
Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin
ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı
düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan "Yabancı Düzenleme Kurulu"
formu doldurulacaktır),
*Çalıştaylar için bu şartlar aranmaz
Önemli Not: Bir önceki dönemde başvuruda bulunup destek almış kişiler destek aldığı
tarihten itibaren bir sene içerisinde aynı etkinlik için başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Tarihleri
BAŞVURU DÖNEMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

I. Dönem

19 OCAK 2015 - 13 ŞUBAT 2015

II. Dönem

9 MART 2015 - 10 NİSAN 2015

III. Dönem

6 AĞUSTOS 2015 - 28 AĞUSTOS 2015

IV. Dönem

2 KASIM 2015 - 27 KASIM 2015

Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği için başvurular bir yıl içinde dört dönem halinde
yapılır ve değerlendirilir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son
başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.
Önemli Not: Sadece III.Döneme mahsus olmak üzere, etkinliği başlama tarihi ile ilgili
dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60 gün olması gereken süre 30 güne
çekilmiştir.
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4. 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal
Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel
hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt
içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin
düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir.
ÖNEMLİ NOT: Çok katılımlı uluslararası etkinliklerin ülkemizde düzenlenmesinin sağlanması
amacıyla, talep edilmesi ve BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından program
kapsamına uygun olduğunun onaylanması halinde bu etkinliklerin yurtiçine getirilmesi
sürecinde kullanılmak üzere TÜBİTAK tarafından programın destek koşullarını belirten resmi
yazı verilebilir.
ÖNEMLİ DUYURU:
Programda yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı web sayfasında mevcut olan bilgilerle ilgili
alınan elektronik posta

ve

telefonlara

yanıt

verilemeyecektir,

diğer

konularda

gelen elektronik posta ve telefonlara saat 13:30-17:30 saatleri arasında cevap
verilecektir.

Başvuru Koşulları
• Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden

ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
• Düzenlenen etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması,
• Ücretli katılımcı sayısı en az 100, toplam katılımcı sayısının 500' ün üzerinde olması,

(Etkinlik tamamlandıktan sonra gerçekleşen katılımcı sayısının 500'ün altında kalması
durumunda TÜBİTAK tarafından verilmiş olan desteğin tamamı iptal edilecektir.),
• Hakemli* bir etkinlik olması,
• Etkinliğe başvuranların en az 1/3'ünün yurtdışından olması,
• Etkinliğin en fazla 2 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
• Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,
• TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe ilave neler katacağının açıkça belirtilmesi,
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• Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi

Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin
ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı
düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan " Yabancı Düzenleme
Kurulu" formu doldurulacaktır),
• Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek

olması,
• Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması,
• Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,(link

uzantıları kabul edilmez.)
Önemli Not: Daha önceki dönem başvuruda bulunup destek almış kişiler sene içerisinde aynı
etkinlik için bir sonraki döneme başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Tarihleri
BAŞVURU DÖNEMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

I. Dönem

19 OCAK 2015 - 13 ŞUBAT 2015

II. Dönem

23 ŞUBAT 2015 - 13 MART 2015

III. Dönem

10 AĞUSTOS 2015 - 10 EYLÜL 2015

IV. Dönem

2 KASIM 2015 - 27 KASIM 2015
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5. 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı
Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında

öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri
edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve
seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlanacaktır.

Başvuru Koşulları
A. ETKİNLİK YÜRÜTÜCÜSÜNDE (DÜZENLEME KURULU BAŞKANI) ARANAN KOŞULLAR
1. Düzenleme Kurulu Başkanı/Koordinatörün Üniversitede veya YÖK Kanunu’nun 38’inci
maddesi uyarınca araştırma kurumlarında çalışan öğretim üyeleri / Alanlarında en az 10 yıl
deneyim sahibi araştırmacı olması,
2. Düzenleme Kurulu Başkanının TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına
kayıtlı olması ve bilgilerini güncel tutması,
3. Proje danışmanlığı eğitim etkinliklerinde; Düzenleme Kurulu Başkanı / Koordinatörlerin
daha

önce

TÜBİTAK

ya

da

başka

bir

kurumca

desteklenen

araştırma

projesi

yürütmüş/yürütüyor olması,
4. Yükümlülükler başlığı altında bulunan 5. Maddeye uygun başvuru yapıyor olması.
B. ETKİNLİK DÜZENLEME KURULUNDA ARANAN KOŞULLAR
1. Düzenleme Kurulunun, etkinlik konusunda yetkin, en az üç, bilim insanından oluşması,
2. Düzenleme Kurulu Üyeleri’nin etkinliğin yürütülmesindeki görev, yetki ve sorumluluklarının
açıkça belirlenmesi,
3. Düzenleme Kurulu Üyelerinin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına
kayıtlı olması.
Etkinlik Düzenleme Kurulu: Etkinliğin bilimsel süreçleri dışındaki hazırlık ve uygulama
süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurulu,
Etkinlik Bilim Kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel
süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurulu temsil eder.
C. ETKİNLİĞİN DUYURULMASINDA ARANAN KOŞULLAR
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1. Etkinlik adına web sitesi açılması ve etkinliğin Düzenleme Kurulu Üyeleri ile görev alacak
eğitmenlerin kimlerden oluştuğu, katılımcıların hangi kriterlere göre belirlendiği, etkinliğin
konusu ve ayrıntılı programı, düzenleneceği yer ve tarihinin açılan web sitesinde duyurulması,
2. İnternet sitesi aracılığı ile etkinliğe katılmak isteyenlere başvuru imkânı sağlanması,
3. Destek alındığı takdirde katılımcılara TÜBİTAK desteğinin kullandırılacağının duyurulması,
4. Desteklenmesi talep edilen katılımcılardan herhangi bir ad altında para talep edilmemesi.
D. ETKİNLİĞİN PLANLANMASINDA ARANAN KOŞULLAR
1.

Etkinliğin konusunun programın amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olması,

2.

Etkinlik programının gün/saat/konu/konuşmacı bilgilerini içerecek şekilde tablo halinde

hazırlanması (Etkinlik programında verilen konu başlıklarının içeriği ayrıca verilmelidir.)
3.

Bir eğiticinin etkinlik süresince ücretli vereceği ders saati sayısının etkinlikteki toplam ders

saati sayısının % 25 ini aşmaması,
4.

Etkinlikte öğretilecek ve dağıtılacak ders materyallerinin önceden hazırlanmış olması,

5.

Etkinlik sonrası ders materyallerinin etkinliğin internet sitesine konacak olması,

6.

Etkinlikteki ders sürelerinin en az 45 dakika olması (blok ders verilebilir),

7.

Etkinlik programında uygulama/laboratuar/etüt saati öngörülmesi halinde etkinlikteki

toplam ders saatinin en az % 25’inin uygulama/laboratuvar/etüt saatine ayrılmış olması,
8.

Teorik ve uygulamalı toplam ders saati süresinin günde 8 saatten az, 10 saatten fazla

olmaması,
9.

Ödül/sertifika/tanışma ve kapanış törenleri için ücret talep edilmemesi,

10. Sınıf mevcudunun en az 20 en fazla 30 katılımcıdan oluşması,
11. Eğitim etkinliğinde en fazla 2 eşzamanlı oturumun bulunması.
E. ETKİNLİKTE GÖREV ALACAK EĞİTİCİLERDE ARANAN KOŞULLAR
1. Etkinliğin eğitim programında ders verecek eğiticilerin verecekleri eğitim konusunda
yetkin ve en az doktora dereceli bilim insanlarından oluşması (Bilim Olimpiyatları
Danışmanlığı Sertifikasına sahip formatör öğretmenler görevlendirilebilir.)
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2. Etkinliğin eğitim programında görev alacak eğiticilerin yeterli sayıda olması ve mümkün
olduğu kadar farklı kurum ve kuruluşlardan seçilmesi,
3. Etkinlikte Ders verecek/sunum yapacak eğiticilerin tamamının özgeçmişleri ile birlikte
“DERS VEREN/SUNUM YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİ” kısmına dâhil edilmesi,
4. Etkinlikte

Ders

verecek/sunum

yapacak

yabancı

uyruklu

eğiticilerin

tamamının

özgeçmişleri ile birlikte “DİĞER BELGELER” kısmına dâhil edilmesi,
5. Uygulama/laboratuar/etüt çalışmaları için lisansüstü eğitim gören araştırmacılar veya
olimpiyatlarda derece almış öğrenciler görevlendirilebilir.
F. ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN SEÇİMİNDE ARANAN KOŞULLAR
1. Hizmet alınacak yer olarak kamu kurum ve kuruluşlarının veya Üniversitelerin konaklama
ve eğitim tesislerinin seçilmesine öncelik verilmesi,
2. Resmi kurumların konaklama ve eğitim tesislerinin haricinde bir yer seçilmesi durumunda
konaklama ve iaşe için piyasa fiyat araştırması yapılarak en az üç tane teklif alınması (Alınan
teklifler ve piyasa fiyat araştırma tutanağı başvuru formuna eklenmelidir.),
3. Etkinlik kamu kurumları dışındaki tesislerde yapılacak ise odalar yetişkinler için en fazla 2
kişilik, öğrenciler için ise en fazla 3 kişilik olması ve banyo ve tuvaleti içinde barındırması,
4. Otellerde düzenlenecek etkinlikler için otelin en az üç yıldızlı bir otel olması ve yeterli
sayıda derslik olması.
G. ETKİNLİĞE KATILACAKLARIN BELİRLENMESİNDE ARANAN KOŞULLAR
1. Etkinliğin internet sitesinde duyuru yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda
bulunmasına imkân sağlanması,
2. Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,
3. Daha önce eğitim almış olanların daha sonra aynı eğitime çağırılmaması,
4. Katılımcıların statüsünün aynı düzeyde olması,
5. Öğretmen ve öğrencilerin aynı ortamda eğitime alınmaması,
6. Öğretmen eğitimleri için ilgili MEB İl Müdürlükleri ile irtibata geçilerek verilen eğitimin
MEB tarafından tanınmasının sağlanması,
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7. Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların hangi kriterlere göre seçildiğinin/seçileceğinin
etkinlik web sitesinde mutlaka duyurulması,
8. Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriterinin esas alınması,
9. Öğretmen eğitimleri için okulların tatil döneminin seçilmesi ve örgün eğitimin
aksatılmamasına dikkat edilmesi,
10. Eğitime katılacak kadrolu öğretmenlerin görevli izinli sayılabilmeleri için ilgili makamlarla
yazışmaların yapılması,
11. Öğretmenlerin olimpiyat eğitimlerinin MEB-TÜBİTAK protokolü kapsamında belirlenen
çerçevede yapılması.

Başvuru Tarihleri
Başvurular internet üzerinden; http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sistem
tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, ilgili dönemin son başvuru tarihini
izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme
Daire Başkanlığına (BİDEB) gönderilmelidir.
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BİLİM VE TOPLUM
1. 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı
4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş
toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi,
sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar,
söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin
sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini
amaçlar.

2. 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak
için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz
doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve
araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve
yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun
olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı
başlatılmıştır.

Kimler Başvurabilir?
Bu destek kapsamında il belediyelerinin bilim merkezi kurulması projeleri desteklenecektir.
TÜBİTAK Başkanı tarafından uygun görülen hallerde, illerde bulunan valilik, üniversite gibi
kamu kurumlarının bilim merkezi kurulması projeleri de desteklenebilecektir.

3. 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını,
bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla
desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil,
basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve
öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.
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Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim ve Toplum Projelerinde yürütücü olmanın koşulu;
i.

En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

ii.

Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak,

iii.

Başvuru esnasında, “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”da
belirtilen idari görevlerde aslen veya vekâleten bulunmamaktır.

Başvuru Tarihleri
Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve
esaslar doğrultusunda yapılabilecektir.

4. 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve
toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi
branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve
tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.

Kimler Başvurabilir?
4005 programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır;
i) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik
personel kadrosunda bulunmak,
j) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, bir kamu kurum/kuruluşunun tam zamanlı
personel kadrosunda bulunmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip
olmak.

Başvuru Tarihleri
Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve
esaslar doğrultusunda yapılabilecektir.
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5. 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI AMAÇLARI
“TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı
çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma
yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek
öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.
TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:
• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi,
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana
yayılarak genç bireylere kazandırılması,
• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,
• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların
yaratılması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön
plana çıkarılması,
• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının
sağlanması,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların
öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.
ÖNEMLİ
Bilim Fuarları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu arasında, "TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Bilim Fuarlarına Dair İşbirliği
Protokolü" kapsamında gerçekleştirilecektir. Protokolün süresi 1 yıl olup 2016 yılına
kadar geçerlidir. Bilim Fuarları 2015-2016 yılı iş ve işlemlerine ilişkin Genel
Müdürlüğümüzce gönderilecek başka resmi yazıya gerek olmadan il ve ilçe milli eğitim
müdürlükleri gerekli işlemleri yapacaklardır.
Sorularınız için lütfen bt4006@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderiniz.
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6. 5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders
içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara
bağlanmıştır.
Programın genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler
için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim,
ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir
kaynaklar üretmektir.

Kimler Başvurabilir?
Proje yürütücülerinin aşağıdaki koşulların tümünü sağlaması gerekmektedir:
• T.C. vatandaşı veya Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan yabancı uyruklu kişi

olmak
• En az doktora derecesine sahip olmak
• Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış ve/veya ders

vermiş olmak
• Türkiye’de ikamet etmek
• Kurumsal

başvurularda

proje

yürütücüsü,

başvuruyu yapan kurumun

kadro

ve

pozisyonlarında görevli olmalıdır.
Proje yürütücüleri dışındaki eser sahiplerinin aşağıdaki koşulların tümünü sağlaması
gerekmektedir:
• T.C. vatandaşı veya Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan yabancı uyruklu kişi

olmak
• En az doktora derecesine sahip olmak
• Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış ve/veya ders

vermiş olmak
Proje koordinatörünün aşağıdaki koşulların tümünü sağlaması gerekmektedir:
• T.C. vatandaşı olmak
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• Projeyi öneren kurumun kadro ve pozisyonlarında görevli olmak
• Türkiye’de ikamet etmek

Başvuru Tarihleri
Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve
esaslar doğrultusunda yapılabilecektir.
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Tablo 1
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Tablo 2
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