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Kod Program Başlığı

1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin 
Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

1002 Hızlı Destek Programı

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı

3501 Kariyer Geliştirme Programı

Ulusal Destek Programları

1. ARDEB - ULUSAL DESTEK 
PROGRAMLARI
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Kod Program Başlığı

ÇAYDAG Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu

EEEAG Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu 

KBAG Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubu

MAG Mühendislik Araştırma Destek Grubu 

MFAG Matematik ve Fizik Araştırma Destek Grubu 

SBAG Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu

SOBAG Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu

TOVAG Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu 

Araştırma Destek Grupları 1000
Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme 

Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik 
Destek Programı

Amaç
Üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik projelerin 
desteklenmesidir.

Süre
En fazla 36 ay

Destek Miktarı
Proje bütçesinin üst sınırı ve bütçe ile ilgili diğer hususlar açılan çağrılarda 
belirtilir.

Başvuru
Program çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır. 

TTO | Tübitak Ardeb Programları  7TTO | Tübitak Ardeb Programları  6



1001
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı

Amaç
Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik 
problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri 
desteklemektir.

Süre
En fazla 36 ay

Destek Miktarı
• Destek üst limiti 720.000 TL (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve 

Kurum hissesi hariç)
• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. 
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Başvuru
Mart ve Eylül dönemlerinde başvuru alınır. Tarihlerde değişiklik olabilir. 

Proje Ekibi

Yurt Dışı  
Araştırmacı Bursiyer

Proje Yürütücüsü Araştırmacı Danışman
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Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler (özel öğrenciler ve hazırlık 
öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki Araştırma Görevlileri ile 
doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans Bursiyerlik Şartları
• 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 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyerlik Şartları
• 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.

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora Bursiyerlik Şartları
• Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması,
• Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması.

Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin 
Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin 
Artırılmasına Yönelik Destek Programı

10011001

Bursiyer Ücretleri Ücret Karşılığı Çalışmıyorsa Ücretli Çalışıyorsa

Lisans öğrencisi 750 TL / ay -

Yüksek Lisans öğrencisi 3000 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 500 TL ilave) 550 TL / ay

Doktora Öğrencisi 3500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1000 TL ilave) 650 TL / ay

Doktora Sonrası Araştırmacı 4500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1500 TL ilave) -

Proje Ekibi
Proje yürütücülerinin;
• Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık derecesine sahip olması 

gerekmektedir.
• Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, 

yürütücülerin söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması 
gerekir.

Araştırmacı veya danışmanların;
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora / sanatta yeterlik / 

tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az 

dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev 

alamazlar, ancak danışman olabilirler. 
• Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren 

konu ya da konularının olması ve bunun proje önerisinde gerekçeli olarak 
belirtilmesi gerekir. 

• Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık 
gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
ikamet etmeleri gerekir. 

Yurt Dışı Araştırmacı
• 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. 

• 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.
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1002
Hızlı Destek Programı

Amaç
Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/
istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve 
geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Süre
En fazla 12 ay

Destek Miktarı
• Destek üst limiti yıllık 45.000 TL’dir. (Burs dahil) 
• Bu program kapsamında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi 

yapılmamaktadır. 

Başvuru
Yıl boyunca başvuru yapılabilir, herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Proje Ekibi

Bursiyer

Proje Yürütücüsü Araştırmacı Danışman

Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı ve yurt dışı danışman olarak görev 
alınamaz.
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• Proje başvurusunda bulunan doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık 
öğrencilerinin tez danışmanları proje ekibinde danışman olarak yer 
alabilir.

Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler (özel öğrenciler ve hazırlık 
öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki Araştırma Görevlileri ile 
doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans Bursiyerlik Şartları
• 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 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyerlik Şartları
• 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.

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora Bursiyerlik Şartları
• Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması,
• Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması.

Hızlı Destek ProgramıHızlı Destek Programı
10021002

Bursiyer Ücretleri Ücret Karşılığı Çalışmıyorsa Ücretli Çalışıyorsa

Lisans öğrencisi 750 TL / ay -

Yüksek Lisans öğrencisi 3000 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 500 TL ilave) 550 TL / ay

Doktora Öğrencisi 3500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1000 TL ilave) 650 TL / ay

Doktora Sonrası Araştırmacı 4500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1500 TL ilave) -

Proje Yürütücüsü
• Üniversite / Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, 

projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması ve doktora/sanatta 
yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekir.

• Araştırma Enstitüsünde / İstasyonunda çalışması durumunda, projeyi 
öneren kuruluşun kadrolu personeli olması ve en az dört yıllık üniversite 
lisans eğitimi almış olması gerekir.

• Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık öğrencisi olması durumunda;
 » Doktora yeterliğini almış olması ve İlgili Enstitü tarafından kabul edilmiş 

doktora tezleri ile başvuru yapması gerekir. 
 » Projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı 

aranmaz.
• Proje yürütücülerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet 

etmeleri gerekir. 

Araştırmacı
• 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 gerekir.

• Proje başvurusunda bulunan doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık 
öğrencilerinin tez danışmanları proje ekibinde araştırmacı olarak yer 
alamaz.

• Araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri 
gerekir. 

Danışman
• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev 

alamazlar, ancak danışman olabilirler. 
• 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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1003
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri  
Destekleme Programı

Amaç
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.

Süre
Küçük Ölçekli projeler en fazla 12 ay
Orta ve Büyük Ölçekli projeler en fazla 36 ay

Destek Miktarı
• Küçük Ölçekli projeler en fazla 750.000 TL
• Orta Ölçekli projeler 750.001 - 1.500.000 TL
• Büyük Ölçekli projeler 1.500.001 – 3.750.000 TL
• Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı 

araştırmacı giderleri hariç

Başvuru
Program çağrılı sistemle iki aşamalı olarak başvuru almaktadır. Belirli bir 
zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.

Proje Ekibi

Yurt Dışı  
Araştırmacı Bursiyer

Proje Yürütücüsü Araştırmacı Danışman
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• Bir projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
• Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek 

limitinin dışında tutulur.

Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler (özel öğrenciler ve hazırlık 
öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki Araştırma Görevlileri ile 
doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans Bursiyerlik Şartları
• 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 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyerlik Şartları
• 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.

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora Bursiyerlik Şartları
• Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması,
• Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması.

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri  
Destekleme Programı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri  
Destekleme Programı

10031003

Bursiyer Ücretleri Ücret Karşılığı Çalışmıyorsa Ücretli Çalışıyorsa

Lisans öğrencisi 750 TL / ay -

Yüksek Lisans öğrencisi 3000 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 500 TL ilave) 550 TL / ay

Doktora Öğrencisi 3500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1000 TL ilave) 650 TL / ay

Doktora Sonrası Araştırmacı 4500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1500 TL ilave) -

Proje Ekibi
Proje yürütücülerinin;
• Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları 

gerekmektedir.
• Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, 

yürütücünün söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması 
gerekir.

• 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 zamanın en az %40’ını projeye ayırmak zorundadır.

Araştırmacı veya danışmanların;
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora / sanatta yeterlik / 

tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az 

dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev 

alamazlar, ancak danışman olabilirler. 
• 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.

Yurt Dışı Araştırmacı
• 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.

• 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. 

• Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen 
birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. 
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1004
Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

Amaç
Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri 
ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet 
merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında 
belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, 
bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını 
desteklemektir.

Süre
I. Faz ve II. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir. I. Faz için süre çağrıda 
belirtilir. II. Faz için süre en fazla 48 ay olabilir. 

Destek Miktarı
Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir. Makine-teçhizat, 
laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik 
başvurular desteklenmez. 

Başvuru
Program çağrılı sistemle başvuru almaktadır.
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1005
Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma 
Destek Programı

Amaç
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. 

Süre
En fazla 18 ay

Destek Miktarı
• Proje destek üst limiti 300.000 TL’dir. (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi 

(PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 
• Bu program kapsamında koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. PTİ 

miktarı, sonuçlanan projenin çıktıları ve başarı düzeyi dikkate alınarak 
belirlenir. PTİ ödemesi, proje sonuç raporu kabul edildikten sonra yapılır.

Başvuru
Yıl boyunca başvuru yapılabilir, herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Proje Ekibi

Yurt Dışı  
Araştırmacı Bursiyer

Proje Yürütücüsü Araştırmacı Danışman
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• Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen 
birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. 

• Bir projede görev alacak yurt dışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler (özel öğrenciler ve hazırlık 
öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki Araştırma Görevlileri ile 
doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans Bursiyerlik Şartları
• 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 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyerlik Şartları
• 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.

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora Bursiyerlik Şartları
• Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması,
• Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması.

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma  
Destek Programı

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma  
Destek Programı

10051005

Bursiyer Ücretleri Ücret Karşılığı Çalışmıyorsa Ücretli Çalışıyorsa

Lisans öğrencisi 750 TL / ay -

Yüksek Lisans öğrencisi 3000 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 500 TL ilave) 550 TL / ay

Doktora Öğrencisi 3500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1000 TL ilave) 650 TL / ay

Doktora Sonrası Araştırmacı 4500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1500 TL ilave) -

Proje Ekibi
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların;

• Üniversite, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları ve en 
az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

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.

• Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, 
yürütücünün söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması 
gerekir.

• Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde ikamet etmeleri gerekir.

• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev 
alamazlar, ancak danışman olabilirler. 

• Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren 
konu ya da konularının olması ve bunun proje önerisinde gerekçeli olarak 
belirtilmesi gerekir.

• Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık 
gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

Yurt Dışı Araştırmacı
• 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.

• Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede 
görev aldıkları döneme ait, yurt dışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt 
ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. 
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Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma  
Destek Programı

1005

PTİ Ödeme Koşulları  
(En az birinin gerçekleştirilmiş olması gereklidir.)
• Yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi 
• Patent/tescil/faydalı model başvurusu yapılması
• Uygun destek programlarına (TEYDEB-1505, SANTEZ, KOSGEB v.b.) 

desteklenen 1005 projesinin devamı niteliğinde yeni proje önerisi 
sunulması

• Uygun pazar ortakları bulunabilmesi amacıyla paylaşılması/tanıtılması 
(konuyla ilgili fuar, sergi, vb.) 

• Telife konu eser/kitap hazırlanması
• Envanter/veritabanı/belge üretilmesi 
• Proje çıktılarından yararlanacak kurum ve kuruluşlara proje çıktı/

sonuçlarının tanıtıldığı proje sunumu yapılması
• Ulusal görsel/işitsel basında proje çıktı/sonuçlarının paylaşılması

Fikri ve Sınai 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. 
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1007
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 
Projelerini Destekleme Programı

Amaç
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da 
sorunlarının çözümü amaçlanmaktadır.

Süre
En fazla 48 aydır. 

Destek Miktarı
• Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde  belirlenmekte olup çağrı konusuna ve 

kapsamına göre değişmektedir. 
• Personel (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer), makine-teçhizat, sarf 

malzemesi, hizmet alımı ve seyahat giderleri %100 oranında desteklenmektedir. 
Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makine- 
teçhizat talepleri en fazla %40 oranında desteklenmektedir. Ayrıca, proj 
bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve %20’sini geçmemek üzere Bilgi ve 
Kazanımların Sürekliliği Bütçesi verilmektedir.

Başvuru
• Başvurular çağrılı sistemle iki aşamalı olarak alınır. Gerekli görüldüğü 

hallerde doğrudan II. aşama proje önerileri istenebilir.  
• Projeler, KAMAG (Kamu Araştırmaları Destek Grubu) ve SAVTAG (Savunma 

ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu) olmak üzere iki Araştırma 
Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. 

Proje Kapsamı
Desteklenecek projeler çıktılarına göre üç farklı nitelikte olabilir:

•  Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis 
niteliğinde olan,  müşteri kurum ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin 
doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise 
dönüştürülmesiyle karşılandığı, müşteri kurum ihtiyacının karşılanmasının 
yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeler

•  Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde 
olan, müşteri kurum ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile 
karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeler

•  Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli 
olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının 
doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi 
hedefleyen projeler
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Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı
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Bursiyer Ücretleri Ücret Karşılığı Çalışmıyorsa Ücretli Çalışıyorsa

Lisans öğrencisi 750 TL / ay -

Yüksek Lisans öğrencisi 3000 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 500 TL ilave) 550 TL / ay

Doktora Öğrencisi 3500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1000 TL ilave) 650 TL / ay

Doktora Sonrası Araştırmacı 4500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1500 TL ilave) -

Kimler Müşteri Kurum (MK) Olabilir?
• Cumhurbaşkanlığı
• TBMM Başkanlığı
• Bakanlıklar ile Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları
• Bu kuruluşların ana hizmet birimleri MK olamaz.

Kimler Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir?
• Üniversiteler, 
• Kamu Ar-Ge birimleri, 
• Özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar

Kimler Projede Görev Alabilir?
• Proje Yürütücüsü
• Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) 
• Danışman
• Yardımcı Personel
• Bursiyer

Proje ekibi
Proje yürütücüsü, 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.

Bursiyer
• Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında 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 arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla 
olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak 
proje ekibinde yer alabilirler.
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3501
Kariyer Geliştirme Programı

Amaç
Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje 
desteği vererek teşvik etmektir. 

Süre
En fazla 36 ay

Destek Miktarı
• Destek üst limiti 360.000 TL’dir. (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve 

Kurum hissesi hariç)
• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. 
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Başvuru
Yıl boyunca başvuru yapılabilir, herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Proje Ekibi

Yurt Dışı  
Araştırmacı Bursiyer

Proje Yürütücüsü Araştırmacı Danışman
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• Söz konusu araştırmacıların seyahat masrafları ve projede görev aldıkları 
sürelere karşılık, aynı zaman diliminde yurt dışında aldıkları tam zamanlı 
aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. 

• 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.

Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler (özel öğrenciler ve hazırlık 
öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki Araştırma Görevlileri ile doktora 
sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans Bursiyerlik Şartları
• 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 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyerlik Şartları
• 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.

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora Bursiyerlik Şartları
• Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması,
• Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması.

Kariyer Geliştirme ProgramıKariyer Geliştirme Programı
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Bursiyer Ücretleri Ücret Karşılığı Çalışmıyorsa Ücretli Çalışıyorsa

Lisans öğrencisi 750 TL / ay -

Yüksek Lisans öğrencisi 3000 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 500 TL ilave) 550 TL / ay

Doktora Öğrencisi 3500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1000 TL ilave) 650 TL / ay

Doktora Sonrası Araştırmacı 4500 TL / ay (BİDEB Bursiyeri ise 1500 TL ilave) -

Proje Yürütücüsü
• Başvuru tarihinden önce doktora / sanatta yeterlilik / tıpta uzmanlık 

derecesine sahip olması,
• Doktora / sanatta yeterlilik / tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 

7 yıl içinde başvuruda bulunması, 
• 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,
• Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, 

yürütücünün söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekir.

Araştırmacı Danışman
Araştırmacı veya 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 yeterlidir.

• Araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri 
gerekir. 

• Akademik unvanı profesör olan kişiler proje ekibinde araştırmacı olarak 
görev alamazlar.

• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev 
alamazlar, ancak danışman olabilirler. 

• 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.

Yurt Dışı Araştırmacı
• 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.
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2. ARDEB ULUSLARARASI DESTEK 
PROGRAMLARI
- İKİLİ İŞBİRLİKLERİ
- COST

Uluslararası Destek Programları

Başvuruya Sürekli Açık Programlar

Kod Program

2501 ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF)

2502 Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS)

2507 Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG)

2513 Slovakya Bilimler Akademisi (SAS)

2525 Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı  (BMBF)

2526 Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS)

2591 Belarus İnovasyon Kurumu (BIF)

İkili İşbirlikleri
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2501
ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile  
İkili İşbirliği Programı

Amaç
• Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki ortak projeleri desteklemektir. 
• «Araştırma Projeleri» ile «Ar-Ge ve yenilik Projeleri» olmak üzere iki program 

başvuruya açıktır. 

Kapsam
• Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi 

birlikte gerçekleştirecekleri bir ABD araştırma kuruluşunda çalışan 
araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. 

• Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, 
proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve 
sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

• Proje süresi en fazla 36 aydır.
• Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Araştırmacılar istedikleri kadar uluslararası işbirliği 
projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alabilirler.

Başvuru
• Türk tarafı için program sürekli olarak başvuruya açıktır. Herhangi bir son 

başvuru tarihi yoktur. 

• ABD tarafı için başvurulacak programa göre son başvuru tarihleri 
değişiklik göstermektedir. 

• Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını, online sistem üzerinden 
TÜBİTAK’a, ABD’den proje ortaklarının ise NSF’ye teslim etmeleri 
gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir. 

Destek Miktarı
• Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde Gönderen 

Taraf; uluslararası seyahat, konaklama ve yeme-içme masraflarını 
üstlenmektedir. 

• TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat desteği, konaklama, yeme-içme 
desteği ile birlikte araştırma desteği de verilmektedir. Uluslararası 
Araştırma projeleri destek üst limiti 720.000 TL’dir (Bursiyer ücretleri dahil, 
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariçtir.)

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
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2502
Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile  
İkili İşbirliği Programı 

Amaç
• Türk ve Bulgar bilim insanları arasındaki ortak projeleri desteklemektir. 
• «Araştırma Projeleri» ile «Ar-Ge ve yenilik Projeleri» olmak üzere iki program 

başvuruya açıktır. 

Kapsam
• Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi 

birlikte gerçekleştirecekleri Bulgar Bilimler Akademisi’ne bağlı enstitülerde 
çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

• Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, 
proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve 
sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

• Proje süresi en fazla 36 aydır.
• Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Araştırmacılar istedikleri kadar uluslararası işbirliği 
projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alabilirler. 

Başvuru
• Program başvuruları sürekli açıktır. 
• Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını online sisem 

üzerinden TÜBİTAK’a, Bulgar proje ortaklarının ise BAS’a teslim etmeleri 
gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir. 

Destek Miktarı
• Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde Gönderen 

Taraf; uluslararası seyahat, konaklama ve yeme-içme masraflarını 
üstlenmektedir. 

• TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat desteği, konaklama, yeme-içme 
desteği ile birlikte araştırma desteği de verilmektedir. Uluslararası 
Araştırma projeleri destek üst limiti 720.000 TL’dir (Bursiyer ücretleri dahil; 
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariçtir.)

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
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2507
Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile  
İkili İşbirliği Programı

Amaç
• Türk ve Alman bilim insanları arasındaki ortak projeler desteklenmektir.
• «Araştırma Projeleri» ile «Ar-Ge ve yenilik Projeleri» olmak üzere iki program 

başvuruya açıktır.  

Kapsam
• Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi 

birlikte gerçekleştirecekleri bir Almanya araştırma kuruluşunda çalışan 
araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

• Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, 
proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve 
sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

• Proje süresi en fazla 36 aydır.
• Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır.

Başvuru
• Program başvuruları sürekli açıktır. Yıllık başvuru toplama tarihleri Ocak, 

Mayıs ve Eylül’dür.

• Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını online sistem 
üzerinden TÜBİTAK’a, Alman proje ortaklarının ise DFG’ye  yapmaları 
gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Destek Miktarı
• Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde TÜBİTAK 

tarafından yurtdışı seyahat desteği, gündelik ve araştırma desteği 
verilmektedir.

• Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 1.000.000 TL’dir. 

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. 
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
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2513
Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile  
İkili İşbirliği Programı

Amaç
• Türk ve Slovak bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir.
• «Araştırma Projeleri» ile «Ar-Ge ve yenilik Projeleri» olmak üzere iki program 

başvuruya açıktır. 

Kapsam
• Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi 

birlikte gerçekleştirecekleri bir Slovak araştırma kuruluşunda çalışan 
araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

• Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri 
formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin 
süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

• Proje süresi en fazla 36 aydır.
• Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır.

Başvuru
• Program başvuruları sürekli açıktır. 
• Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını online sistem üzerinden 

TÜBİTAK’a, Slovak proje ortaklarının SAS’a eşzamanlı olarak teslim 
etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Destek Miktarı
• Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, Kabul Eden 

Taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, 
Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. 

• Talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği 
de verilmektedir. Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs 
dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 720.000 TL’dir.

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
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2525
Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 
(BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

Amaç
• Türk ve Alman bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir.
• «Araştırma Projeleri» ile «Ar-Ge ve yenilik Projeleri» olmak üzere iki program 

başvuruya açıktır.

Kapsam
• Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi 

birlikte gerçekleştirecekleri bir Almanya araştırma kuruluşunda çalışan 
araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

• Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, 
proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve 
sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

• Proje süresi en fazla 36 aydır.
• Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır.

Başvuru
• Program başvuruları sürekli açıktır. Yıllık başvuru toplama tarihleri Ocak, 

Mayıs ve Eylül’dür.
• Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını online sistem üzerinden 

TÜBİTAK’a, Alman proje ortaklarının ise BMBF’ye yapmaları gerekmektedir. 
Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Destek Miktarı
• Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde Türk tarafına 

TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat desteği, gündelik ve araştırma 
desteği verilmektedir.

• Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 720.000 TL’dir. 

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. 
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
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2526
Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile  
İkili İşbirliği Programı

Amaç
• Türk ve Moğol bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir.
• «Araştırma Projeleri» ile «Ar-Ge ve yenilik Projeleri» olmak üzere iki program 

başvuruya açıktır. 

Kapsam
• Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi 

birlikte gerçekleştirecekleri Moğolistan’dan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” 
olarak anlaşmaları gerekmektedir.

• Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, 
proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve 
sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

• Proje süresi en fazla 36 aydır.
• Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır.

Başvuru
• Program başvuruları sürekli açıktır. 
• Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını online sistem 

üzerinden TÜBİTAK’a, Moğolistan’daki proje ortakları ise MAS’a eşzamanlı 
olarak teslim etmelidir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Destek Miktarı
• Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde Kabul Eden 

Taraf konaklama ve yeme-içme masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf 
ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. 

• Yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına, talep edilmesi 
durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de 
verilebilmektedir. Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs 
dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 720.000 TL’dir.

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
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2591
Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile  
Sanayi Akademi İşbirliği Programı

Amaç
Türkiye ve Belarus sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak 
Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Kapsam
• Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar), yükseköğretim 

kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, 
desteklenir.

• Proje süresi en fazla 24 aydır.

Başvuru
• Program başvuruları sürekli açıktır. Yıllık proje toplama tarihleri Ocak, Mayıs 

ve Eyül’dür
• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması 

durumunda tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

Destek Miktarı
• Proje bütçesi üst sınırı 720.000 TL (PTİ ve Kurum Hissesi hariç) olarak 

belirlenmiştir. 
• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum 

ve kuruluşları %100 destek oranı ile desteklenecektir. 
• Özel kuruluşlarda;
•  a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60’ı,
•  b) KOBİ’lerin bütçesinin %75’i olacak şekilde destek oranı uygulanır. 
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İkili İşbirliği Programları 
Çağrılı Programlar

TÜBİTAK İşbirliği Programlarının bazıları çağrılı programlardır. Bu 
programların kapsamı, destek miktarı, başvuru ve bitiş tarihleri çağrılarda 
belirtilir.

Çağrılı Programlardan Bazıları

Kod Program

2518 Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (MID 
Uzbekistan) ile İkili İşbirliği Programı (Araştırma Projeleri)

2503 Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği 
Programı

2508 Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı

2551 British Council ile İkili İşbirliği Programı

COST
Amaç
• Ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde 

koordinasyonunu sağlamak
• Ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin 

yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil 
olmalarını sağlamak

• Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini desteklemek
• Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmek

Destek Kapsamı
• Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde işbirliği yapmaları ve 

deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu bilimsel konu başlıklarına 
aksiyon denir. Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları 
bir araya getirir.

• COST sadece aksiyon faaliyetlerine katılım masraflarını karşılar, 
araştırmanın kendisini finanse etmez. Araştırma desteği, Ulusal Fonlama 
Kuruluşları’nın (Türkiye’de TÜBİTAK) kendi prosedürleri doğrultusunda 
sağlanabilmektedir. 

• COST Aksiyon bütçesinden aşağıdaki maddi destekler sağlanmaktadır:
•  Aksiyon Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) toplantıları
•  Çalışma Grubu (Working Group-WG) Toplantıları
•  Bilimsel çalıştay ve seminerler
•  Kısa süreli bilimsel ziyaretler
•  Kurslar ve araştırma konferansları
•  Aksiyon faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan yayınlar.

Başvuru
• Türkiye’nin ülke olarak bir aksiyona katılımı, ilgili Aksiyona Türkiye’den en 

az bir araştırmacının MC üyesi olarak atanması ve aksiyonun Ortak Niyet 
Beyanı’nın (Memorandum of Understanding-MoU) kabul edilmesi ile 
mümkündür.

• Bir aksiyona MC üyesi olarak atanabilmek için Türkiye’ye tanınan 2 kişilik 
MC üyesi kontenjanının dolmamış olması gerekmektedir. 

• COST Aksiyonuna MC üyesi olarak atanabilmek için TÜBİTAK 2515 – COST 
Destek Programı uygulanmaktadır. Program sürekli başvuruya açıktır.

• COST proje önerisinin ilgili COST Aksiyonuna konu bakımından uyumlu 
olması gerekmektedir. 
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Değerlendirme Kriterleri
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3. ARDEB ULUSAL DESTEK 
PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ
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4. EN ÇOK KARŞILAŞILAN  
İADE GEREKÇELERİ

En Çok Karşılaşılan İade Gerekçeleri

1. Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal /Özel İzin Belgesi gerektiren 
projelerde belgenin yüklenmemiş olması ya da belgenin istenilen 
kriterlere uygun olmaması,

2. Başvuru Formu ve Eklerinin; elektronik başvuru sistemine 
yüklenmemiş olması ya da istenilen formatta hazırlanmamış 
olması,

3. Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının, 
doldurulmamış olması ya da projeyi değerlendirebilecek 
yeterlilikte bilgi içermemesi,

4. Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda 
sistem tarafından oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim 
Formu”nun boş olması ya da formun panel raporunda belirtilen 
değişiklik ve düzeltmeleri içermemesi,

5. Literatür referansı verilerek tartışılmamış olması, verilen 
referansların metin ile ilişkilendirilmemiş olması,

6. E-imza sürecinin belirtilen tarihe kadar tamamlanmamış 
olması (Proje ekibinde yer alan kişilerin -yürütücü, araştırmacı, 
danışman-, proje ekibi dışındaki hak sahiplerinin ve tüm yürütücü/
katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika 
sahibi olması gerekmektedir),

7. Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olması,

8. Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olmaması,

9. TÜBİTAK UİDB programları kapsamında sunulan projelerde 
“Tübitak- Ardeb Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet 
Hak Sahipliği Protokolü”nün imzalanarak başvuru esnasında 
sisteme yüklenmesi gerektiğine karar verilmiştir. 1 Ekim 2019’dan 
sonra onaylanacak başvurularda, söz konusu protokolün yüklenen 
formlar arasında yer almaması iade gerekçelerindendir.

TTO | Tübitak Ardeb Programları  57TTO | Tübitak Ardeb Programları  56



5. PROJE BAŞVURU  
SÜREÇLERİ

Proje başvuruları için ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) 
kaydı aşağıdaki adresten yapılmalıdır: 

https://arbis.tubitak.gov.tr/ 

İlgili programa başvurular, online proje başvuru 
sistemi (PBS) üzerinden ve kişisel e-imza ile aşağıdaki 

adreslerden yapılmalıdır.

Ulusal Programlar: 

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

Uluslararası Programlar:

 http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK Süreci

Proje Başvuru Süreçleri
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Aşağıdaki durumların herhangi birinde 
akademisyenimiz tarafından OGBS (Öğretim 
Görevlisi Bilgi Sistemi) kaydı aşağıdaki adrese 

yapılmalıdır: 

http://ogbs.cankaya.edu.tr

Akademisyenimizin 
yürütücü olarak yer aldığı 

proje başvurularında

Üniversitemiz veya farklı bir 
kuruluşun başvuru yaptığı 
projede akademisyenimiz 

araştırmacı, danışman, vb. 
olarak yer aldığında

OGBS’den İlgili Sayfanın Çıktısının Alınması

İmzalanıp Bölüme Yönlendirilmesi

Proje Kabul, Red durumunun TTO’ya bildirmesi

ÜYK

Üniversite Süreci

6. İLETİŞİM

TÜBİTAK Başkanlık Çağrı Merkezi 
Tel: 444 66 90
https://www.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK ARDEB Programları Forumu
http://forum.tubitak.gov.tr/viewforum.php?f=2

Çankaya Üniversitesi TTO Ulusal ve Uluslararası Destek  
Programları Birimi

Telefon: 0312 284 45 00/186-452
E-mail: tto@cankaya.edu.tr
Web: http://www.tto.cankaya.edu.tr/
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