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• Bireyi fiziksel veya düşünsel yönden rahatsız eden, 

kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görülen her 

durum bir problemdir. 
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ARAŞTIRMA PROBLEMİ

• Bir bilimsel araştırma bir problem ile başlar. Araştırma 
problemi sizin gerçekleştireceğiniz araştırma ile çözüm 
bulmayı planladığınız sorundur.

• Araştırma fikrinin belirlenmesi bir araştırma sürecinin 
başladığını göstermektedir. Böylece ikinci adımda bulduğunuz 
fikir sonucunda araştırma konusunu da belirleyebilirsiniz.
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Araştırmaya konu olabilecek bir problemi 

bulmak onu çözmekten daha çok yetenek 

gerektirmektedir. 



• Araştırmanın fikir aşamasında, 

– Fikirlerin netleştirilmesi, 

– Çerçevenin çizilmesi, 

– Açık, net ve belirgin hale getirilmesi gerekmektedir. 
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• Araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların 
özellikleri şunlardır:

oAkla yatkın olmalı
oAnlamlı olmalı
oAçık ve anlaşılır olmalı
oSınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmalı
oOrijinal ve özgün olmalı
oEtik olmalı
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ARAŞTIRMA PROBLEMİ



Araştırma probleminin seçiminde dikkate alınması 

gereken genel ve özel ölçütler 

varmıdır?
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1- GENEL ÖLÇÜTLER

2- ÖZEL ÖLÇÜTLER



1-GENEL ÖLÇÜTLER

Çözülebilirlik:

• Problem araştırma ile çözülebilir mi?

• Problemin çözülebilmesi için veri elde 

edilebilir mi?
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1-GENEL ÖLÇÜTLER

Genellenebilirlik:

• Araştırma alanının geniş, araştırmadan 

yararlanabilecek grubun büyük olması 

gerekir. 
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1-GENEL ÖLÇÜTLER

Önemlilik:

• Problem önemli mi? 

• Teorik veya pratik bir yararı var mı?
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1-GENEL ÖLÇÜTLER

Yenilik:

• Problem orijinal mi? 

• Araştırma daha önceden yapılan bir 

araştırmanın tekrarı olmamalı, yeni bilgiler 

eklemelidir. 
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1-GENEL ÖLÇÜTLER

Araştırılabilirlik:

• Araştırmaya katılanların gizlilik hakkı ve 

sağlıklarının tehlikeye atılmaması, 

• Pişmanlık duyabileceği davranışlara 

zorlanmaması,

• Fiziksel ve psikolojik baskı altında bırakılmaması 

gerekir. 
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1001 BÖLÜMLERİ

• PROJE ÖZETİ

• ÖZGÜN DEĞER 

– Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi

– Amaç ve Hedefler

YÖNTEM

• PROJE YÖNETİMİ, EKİP VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI
– YÖNETİM DÜZENİ (İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri, İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ )

– BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ 

– PROJE EKİBİ

– PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI

– ARAŞTIRMA OLANAKLARI

• YAYGIN ETKİ
• Bilimsel/Akademik 

• Ekonomik/Ticari/Sosyal

• Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma 
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2-Özel Ölçütler 

Alanda Yeterlilik:

• Araştırmacının, araştırılan konuya ilişkin bilgisi, 

sonuçları değerlendirmeye yeterli mi?
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2-Özel Ölçütler 

Yöntem ve Teknik Bilgilerdeki Yeterlilik:

• Araştırmacı, verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesinde gerekli yöntem ve teknik 

bilgisine sahip mi?
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2-Özel Ölçütler 

Veri Toplama İznine Sahiplik:

• Verilerin toplanmasına izin verilecek mi?
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2-Özel Ölçütler 

Zaman ve İmkan Yeterliliği:

• Araştırmanın tamamlanabilmesi için gerekli 

zaman, eleman ve mali güç var mı?

• Araştırmanın bu sebeplerden dolayı yarıda 

kesilmemesine güvence sağlandı mı? 

19



2-Özel Ölçütler 

İlgi Yeterliliği:

• Araştırmacı, araştırma sonucu ne çıkarsa çıksın 

onu savunabilecek cesarette mi? 

• Araştırmacı, konuyla ilgili mi?
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2-Özel Ölçütler 

Güncellik:

• Problem ilgi çekici ve güncel konulardan mı 

seçildi?
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2-Özel Ölçütler 

Teknik olanaklar:

• İyi ve sıhhatli bir araştırma için uygun ortam 

sağlanabildi mi?
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2-Özel Ölçütler 

Teşvik:

• Araştırma problemi, yeni araştırmaları teşvik 

edip, yeni gelişmelere yol açabilecek nitelikte 

mi?
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Proje Nedir? 

“Başlangıcı ve sonu olan, boyutları önceden 

belirlenmiş , değişim sağlayan, belirli amaç ve 

hedeflere sahip, planlanan uygulama adımlarıyla 

çeşitli çıktıların elde edildiği, ayni ve nakdi 

kaynaklarla yürütülen çalışma”.  



Bir Öneriyi Ne(ler) Destek Yönüyle 

Başarılı Bir Proje Yapar?

İyi bir fikir

İyi bir yaklaşım
Kaliteli yazma

>1000 proje değerlendiren bir hakem; 

en önemli olumsuzluk nedeni olarak 

önerideki ifade kifayetsizliğini! belirtiyor

Güçlü Bilim

Güçlü Başvuru



PROJE (İyi Araştırma Sorusu) Kontrol Listesi-

Yönteme/Yönetime Bağlantı

 (Aklımda araştırma sorusu var),

 Bu Soru Halledilebilir mi?

 Cevaplamak için müsait yöntemler veri elde etmeye elverişli mi? 

 Bu Soru Bana Göre mi?

 Benim eğitim/yetenek/kapasitem bu soruya cevap aramak için 
yeterli mi? Değilse geliştirebilir miyim? İşbirliği yapabilecek 
imkanlar var mı?

 Benim zaman sınırlarım(hedeflerim)a uygun mu?

 Kaynak ve imkanlara uygun mu? (uygun program var mı, 

başvuru programı destek sınırları, bu maliyete değer mi?)



Projelerde Ekip Yönetimi

Proje Personeli Kimlerden

Oluşmaktadır?

Proje yürütücüsü
Araştırmacı 

Bursiyer 

Yardımcı personel 

Danışman



Doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip

akademisyen veya bilim insanı,

(TÜBİTAK için yürütücü) İdari görevi olmayan* tam zamanlı 

bir bilim insanı,

– aynı anda en fazla üç projede yürütücü

– iki projede yürütücü, iki projede araştırmacı veya 

– altı projede araştırmacı olarak görev alabilir. 

Bir yürütücünün aynı dönemde iki projesi birden 

başlatılamaz. 

2014 Mart değişti (sürekli kontrol edilmeli !)

Rektör, Rektör Yardımcısı, Enstitü veya Yüksekokul 

Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya 

Daire Başkanı bir projede yürütücü olarak görev alamaz, 

ancak araştırmacı olabilirler.

*web duyuruları sürekli kontrol edilmeli

Proje Yürütücüsü



Proje Döngüsü Yönetimi

Bir projenin fikir olarak doğuşundan öneri  

halinde hazırlanmasına, değerlendirilmesi, 

onaylanmasına, uygulamaya

alınmasına, raporlanması ve nihai olarak 

sonuçlandırılmasına kadar geçen 

aşamaların bütününe ‘proje döngüsü’, 

bu döngü çerçevesinde yapılan yönetimsel 

faaliyetlerin bütününe ise

‘Proje Döngüsü Yönetimi’
denmektedir.
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Bilimsel/Akademik Araştırmalarda 

Proje Yönetim Süreçleri
• Fikir aşaması (konu, hipotez, araştırma sorusu, 

gereksinim belirleme ve tanımlama)

• Planlama süreci (kapsam belirleme, proje 

başlangıcı, detaylı planlama ….)

• Uygulama süreci

• Proje bitiş süreci



Proje Kalite Yönetimi

• Planlama kalitesi

• Yazma/sunum kalitesi

• Kalitenin devamlı kontrol ve 

sorgulaması



Proje Bütçe Yönetimi

• Maliyetlerin Yönetimi

• Maliyet tahmini

• Maliyet bütçelendirme

• Maliyet kontrolü

– Planlama ve gerçekleştirme 

aşamalarında bütün boyutlara 

hakim olunmalı

–Benzeri projeler …

–



Proje İnsan Kaynakları 

(Personeli) Yönetimi

• Organizasyonal planlama

• Personel planlaması

• Takım oluşturma



UYGUN EKİP

• Bilimsel dernekler ve toplantılar 

içerisinde tanışmalar olur

• Yapacağınız proje ile ilgili ekibinize 

katacağınız bilim insanlarının 

yayınlarını takip ediniz

• Daha önce bir projeyi aksatmış 

kişilerle çalışmayın (Kara Liste)

• Mesai takıntısı olanlarla çalışmayın 

(8-5 çiler)





UYGUN EKİP

• ‘’NE İŞ OLSA YAPARIM ABİ’’ 

diyenlerle çalışma
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Proje ekibi oluşturma süreci

• Ekip oluşturma için plan yap

• Ekip üyelerini oluşturmak için gerekli 

görüşmeleri yap.

• Proje başlama toplantısı yap.

• Ekip üyelerinin taahhütlerini al.

• İletişim kanalları oluştur.



Proje Risk Yönetimi

• Risk yönetim planı

– Etkin B planı

– (Başarı ölçütleri)

–B Planına bu kursta özel 
olarak değinilecektir



Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

ARDEB’e Bağlı Araştırma Destek Grupları

• Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu - KBAG

• Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu - MFAG

• Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - SBAG

• Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu - EEEAG

• Mühendislik Araştırma Destek Grubu - MAG

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

• Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu - TOVAG

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu - SOBAG

• Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu - SAVTAG

• Uzay Araştırma Destek Grubu - UZAG

• Kamu Araştırmaları Destek Grubu - KAMAG
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Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

ARDEB’e Bağlı Ulusak Destek Programları

• 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

• 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

• 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

• 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

• 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

• 1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

• 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

• 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

• 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1010-evrensel-arastirmaci-evrena-programi-0
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi


1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Programın Amacı:

Yeni bilgiler üretilmesi,

Bilimsel yorumların yapılması veya

Teknolojik problemlerin çözümlenmesi

için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemektir.



1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıt olunması,

 Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında;

Proje yürütücüsü,

Araştırmacılar,

Danışmanlar,

Kuruluş yetkilisi (üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı)

imzalarının tam ve orijinal olması ve mavi renkli kalemle atılması,

 Başvuru Formunun; Arial 9 yazı tipinde hazırlanması, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemesi,

 Başvuru sistemine yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi,

http://arbis.tubitak.gov.tr/


1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 Makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması,

 Sarf malzemeleri için ayrıntılı liste verilmesi (proforma faturaya gerek yok),

 “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun, panel raporunda belirtilen
değişiklikleri/düzeltmeleri içermesi,

 Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,

Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje
olmaması,

 Ham litearatür özeti verilmemesi, literatürün metin ile ilişkilendirilmiş olması,

gerekmektedir.



1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Bursiyer

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarındaki

 lisans öğrencileri,

 lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam eden öğrenciler,

 öğrenci statüsündeki Araştırma Görevlileri

 doktora sonrası araştırmacılar

bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer

olarak görev alamazlar.



1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Bursiyer

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

• Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması,

• Lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olması,

• Genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya

Bölümünde genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.

Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.



1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme ProgramıBursiyer

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

• Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması,

• Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması,

• Doktora 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 projede araştırmacı olarak
görev alabilirler.



Araştırma Destek Programları Başkanlığı 

(ARDEB)

Lisans öğrencileri de bursiyer olabiliyor…



1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Projede Görev Alma Limitleri:

Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı;
 3 Yürütücü

 1 Yürütücü + 4 Araştırmacı

 2 Yürütücü + 2 Araştırmacı

 6 Araştırmacı

Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla;
 2 Yürütücü

 4 Araştırmacı

 1 Yürütücü + 2 Araştırmacı

Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6
projede "Danışman" olarak görev alabilir.



1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Başvuru Tarihleri:

• Dönemsel başvuru (Senede 2 dönem başvuru yapılmaktadır.)

2018 Yılı 2. Dönem Son Başvuru Tarihleri:

Proje Başvuru Sistemi (PBS) Üzerinden Yapılacak Çevrimiçi Başvuru: 21 Eylül 2018

Basılı kopya belgelerin TÜBİTAK’a ulaştırılması: en geç 14 gün içerisinde



1001 - Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı
Proje Önerisi Örnekleri:

• Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG)

• Matematik ve Fizik Araştırma Destek Grubu (MFAG)

• Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)

• Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG)

• Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG)

• Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG)

• Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)

Proje Önerisinin Ekleri için Örnekler:

• EK1 - Kaynaklar

• EK2 - Bütçe ve Gerekçesi

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/kbag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/mfag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sbag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/eeeag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/mag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_proje_ornegi_caydag.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tovag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sobag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek1_kaynaklar_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek2_butce_ve_gerekcesi_ornek.pdf






1002-Hızlı Destek Programı

Programın 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 aydır.

Proje bütçesi; 2017 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs

dahil) yıllık 30.000 TL’dir. PTİ ödemesi yapılmamaktadır.





1002-Hızlı Destek Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi

(ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması (*),

• Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacı, kuruluş

yetkilisi imzalarının tam ve orijinal olması ve mavi renkli kalemle atılması,

• Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının,

imzasının olması,

• Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka

olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren

ayrıntıda liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur),

http://arbis.tubitak.gov.tr/


1002-Hızlı Destek Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

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

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

benzerlik içermemesi,

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

aşılmamış olması,

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

değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise; sistem

tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun,

panel raporunda belirtilen değişiklikleri/düzeltmeleri içermesi,



1002-Hızlı Destek Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,

• Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,

• Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı

verilerek tartışılmış olması, literatür özetinde verilen referansların metin ile

ilişkilendirilmiş olması,

• Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi ile ilgili hususlara dikkat

edilmesi,



1002-Hızlı Destek Programı

Kimler başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje yürütücüsünün;

• Proje yürütücüsünün; üniversitelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde

veya araştırma enstitülerinde 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 çalışması durumunda, en az dört yıllık üniversite

lisans eğitimi almış olması gerekmektedir.



1002-Hızlı Destek Programı

Kimler başvurabilir?

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.

• Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde araştırmacı olarak

görev alabilirler.



1002-Hızlı Destek Programı
Kimler başvurabilir?

B. 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.

• TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs

alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev

alamazlar.



1002-Hızlı Destek Programı

Kimler başvurabilir?

B. Bursiyer

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.



1002-Hızlı Destek Programı

Kimler başvurabilir?

B. Bursiyer

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.



1002-Hızlı Destek Programı

Projede görev alma limitleri;

• Hızlı destek programı kapsamında; aynı

anda en fazla bir projede yürütücü ve iki

projede araştırmacı olarak görev

alınabilir.



1002-Hızlı Destek Programı

Başvuru tarihleri;

• Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması

yoktur. Yıl boyunca yapılabilir.

• Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin

online başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en

geç 14 (on dört) gün içerisinde TÜBİTAK’a

ulaştırılması gerekmektedir.



1002-Hızlı Destek Programı

Başvuru formları;

• Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve

Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak

elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

• Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9

yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı

geçmemelidir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın

büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.



1002-Hızlı Destek Programı

• Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)

• Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken

belge)

• Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi

gereken belge)

• Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda

sistem tarafından oluşturulan ve elektronik başvurunun tamamlanmasından sonra

çıktısı alınarak, ilgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra basılı kopya belgelerle

birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)(Kabul ve

Taahhüt Beyanları sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu)

• Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) (Elektronik

başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)



1002-Hızlı Destek Programı

• Yürütücü/araştırmacının doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık

öğrenimine devam etmesi durumunda;

• Öğrenci Belgesi

• Kadrolu Çalışıldığına Dair Belge

• Feragat Formu (Eğer gerekli ise)

• Doktora Diplomasının Fotokopisi

• Etik Kurul Onay Belgesi

• Yasal/Özel İzin Belgesi

• Destek Mektupları (Eğer gerekli ise)



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı
Programın Amacı: 
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenen konularda; 

•sonuç odaklı, 

•izlenebilir hedefleri olan, 

•ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten 

yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı

İvme kazanılması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar;

Savunma

Uzay 

Sağlık

Enerji

Su

Gıda



1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

73

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-kanser-asisi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-biyoistatistik
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-yenileyici-hucre-tedavi-urunleri-gelistirilmesi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-rejeneratif-tip-alaninda-klinik-arastirmalar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-yenilikci-tani-kitleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-kardiyovaskuler-hastaliklar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-nadir-hastaliklar


1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı
Bütçe Kalemleri:

• Desteklenecek bütçe kalemleri 

Makine Teçhizat 

Sarf Malzeme 

Hizmet 

Burs 

Teknik Personel 

Seyahat 

• Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi (%10) TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje 
bütçesine eklenir. PTİ için en fazla bütçeler aşağıda belirtilmiştir. 

Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay 

Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay 

Araştırmacı için : 1.000 TL/ay 

Danışman için : 1.500 TL/yıl 



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı

 Bu destek programı kapsamında aynı anda 

en fazla bir projede yürütücü veya iki 

projede araştırmacı olarak görev alabilirler. 



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı

Başvuru ve Değerlendirme:



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı

Başvuru ve Değerlendirme: İlk aşama



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı

Başvuru ve Değerlendirme: İkinci aşama



1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı

Başvuru Tarihleri:

Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte
açılan çağrılara göre değişmektedir.

Aktif çağrılar hakkında bilgi almak ve başvurular 
için:

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

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


1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı
Destek Kapsamı:

• 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.



1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı

Proje Başvuru ve

Değerlendirme Süreci:



1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı

Proje Başvuru ve

Değerlendirme Süreci:



1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı

 TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu

yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş

arasında TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları

içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır.

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/TEYDEB/1505/basvuru/1505_Isbirligi_Sozlesme_Ornegi.doc


1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı

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.



1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı

 Destek programına proje başvuruları sadece
elektronik
ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tradresindeki
çevrimiçi (online) uygulama (Proje
Değerlendirme ve İzleme Sistemi-PRODİS)
üzerinden yapılabilmektedir. Söz konusu
adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler
doğrultusunda proje başvuruları yapılmalıdır.

http://eteydeb.tubitak.gov.tr/


1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı
Başvuru Tarihleri:

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü 
eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.

E-Başvuru:

Proje başvurusu online olarak PRODIS (Proje Değerlendirme 
ve İzleme Sistemi) üzerinden yapılmaktadır.



1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Destek Programı
Değerlendirme Kriterleri:

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre 
değerlendirilmektedir:

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, 
Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının 
Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve 
Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği







3501-Kariyer Geliştirme Programı

Programın amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının

çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.

Proje süresi; proje süresi en fazla 36 aydır.

Proje bütçesi; 2017 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.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık

4 aydır.





3501-Kariyer Geliştirme Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi

(ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması (*),

• Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacı, kuruluş

yetkilisi imzalarının tam ve orijinal olması ve mavi renkli kalemle atılması,

• Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının,

imzasının olması,

• Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta

hazırlanması, Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen

uluslararası yayınlar hariç) ve formun EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi

hariç 20 sayfayı aşmaması),

http://arbis.tubitak.gov.tr/


3501-Kariyer Geliştirme Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka

olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren

ayrıntıda liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur),

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

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

benzerlik içermemesi,

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

aşılmamış olması (KKTC’den sunulan proje önerileri hariç),



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

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

değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise; sistem

tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun,

panel raporunda belirtilen değişiklikleri/düzeltmeleri içermesi,

• Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,

• Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,

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

tartışılmış olması, literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip

gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin

istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen

ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler

bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden söz konusu belgelerin

gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik

gösterilmesi,

• Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme

sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje

önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,



3501-Kariyer Geliştirme Programı

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, (2017 yılında proje yürütücüsü

olarak başvuru yapacak kişinin doktora derecesini aldığı tarih 01.01.2010'dan

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



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Kimler başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve

Danışman

Proje yürütücüsünün;

• Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması,

• Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması,

• Projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Kimler başvurabilir?

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların (*);

• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta

uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

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

görev alamazlar.

• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en

az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Kimler başvurabilir?

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların (*);

• Akademik unvanı profesör olan kişiler projede araştırmacı olarak

yer alamazlar, fakat danışman olabilirler.

a

• 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.



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Kimler başvurabilir?

B. 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.

• TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede

bursiyer olarak görev alamazlar.



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Kimler başvurabilir?

B. Bursiyer

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.



3501-Kariyer Geliştirme Programı
Kimler başvurabilir?

B. Bursiyer

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.



3501-Kariyer Geliştirme Programı

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.



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Başvuru tarihleri;

2018 Yılı 1. Dönem Son Başvuru Tarihleri:

Proje Başvuru Sistemi (PBS) Üzerinden Yapılacak Çevrimiçi Başvuru: Mart ayının ilk

haftası (saat 17:30'a kadar)



3501-Kariyer Geliştirme Programı

Başvuru formları;

• Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve

Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak

elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

• Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9

yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı

geçmemelidir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın

büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.



3501-Kariyer Geliştirme Programı

• Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)

• Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi

gereken belge)

• Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine

yüklenmesi gereken belge)

• Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler

doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan ve elektronik başvurunun

tamamlanmasından sonra çıktısı alınarak, ilgili kişiler tarafından

imzalandıktan sonra basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar

Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)(Kabul ve Taahhüt Beyanları

sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu)

• Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri

için) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem

tarafından oluşturulan belge)
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• Feragat Formu (Eğer gerekli ise)

• Doktora Diplomasının Fotokopisi (Basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine

kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)

• Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve

ayrıca aslının veya aslı gibidir onaylı kopyasının, basılı kopya belgelerle birlikte son

başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)

• Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve

ayrıca aslının veya aslı gibidir onaylı kopyasının, basılı kopya belgelerle birlikte son

başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)

• Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve

ayrıca aslının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza

gönderilmesi gereken belge)







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; 2017 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik

İkramiyesi (PTİ)*) 200.000 TL’dir.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.



• Proje süreci

• PTİ ödeme koşulları

• (1001, 1505 ve 1005 programlarının 

karşılaştırmalı tablosu için lütfen tıklayınız)

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_1005_1505_farklar.png




1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı 

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 durumunda proje yürütücüsü

TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür.

http://www.tpe.gov.tr, http://tr.espacenet.com, http://www.epo.org



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi

(ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması (*),

• Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacı, kuruluş

yetkilisi imzalarının tam ve orijinal olması ve mavi renkli kalemle atılması,

• Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının,

imzasının olması,

• Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta

hazırlanması, Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen

uluslararası yayınlar hariç) ve formun EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi

hariç 20 sayfayı aşmaması),

http://arbis.tubitak.gov.tr/


1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

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

mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin

değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi (Sarf malzemeler

için proforma faturaya gerek yoktur),

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

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

büyük ölçüde benzerlik içermemesi,

• Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme

Limitleri"nin aşılmamış olması (KKTC’den sunulan proje önerileri hariç),



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

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

değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise;

sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim

Formu”nun, panel raporunda belirtilen değişiklikleri/düzeltmeleri içermesi,

• Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,

• Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,

• Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı

verilerek tartışılmış olması, literatür özetinde verilen referansların metin ile

ilişkilendirilmiş olması,



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip

gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin

istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen

ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler

bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden söz konusu belgelerin

gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik

gösterilmesi,

• Aynı proje önerisi ile daha önce 1005 programı kapsamında TÜBİTAK’a

başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez yenilikçi yönü kriterinden

yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda

bulunulmaması,



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı

Kimler başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje yürütücüsünün;

• 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 yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak

zorundadır.

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

alamazlar.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı

Kimler başvurabilir?

Proje ekibinde yer alacak danışmanların;

• Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip üniversite personeli

• En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış kamu kuruluşları veya özel

kuruluşlarda çalışanlar

• 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.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
Kimler başvurabilir?

B. 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.

• TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci

bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
Kimler başvurabilir?

B. Bursiyer

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.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı

Kimler başvurabilir?

B. Bursiyer

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.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
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

• iki projede yürütücü ve dört projede araştırmacı olarak görev

alınabilir.

• Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar

kapsamında aynı anda en fazla 6 projede "Danışman" olarak görev

alabilir.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı

Başvuru tarihleri;

2018 Yılı 1. Dönem Son Başvuru Tarihleri:

Proje Başvuru Sistemi (PBS) Üzerinden Yapılacak Çevrimiçi

Başvuru: Mart ayının ilk haftası (saat 17:30'a kadar) (Proje Başvuru

Sistemi 24/07/2017 tarihinde açılacaktır)



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı

Başvuru formları;

• Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve

Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak

elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

• Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9

yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı

geçmemelidir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın

büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı

• Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)

• Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken

belge)

• Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi

gereken belge)

• Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda

sistem tarafından oluşturulan ve elektronik başvurunun tamamlanmasından sonra

çıktısı alınarak, ilgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra basılı kopya belgelerle

birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)(Kabul ve

Taahhüt Beyanları sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu)

• Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) (Elektronik

başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı

• Feragat Formu (Eğer gerekli ise)

• Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine

yüklenmesi ve ayrıca aslının veya aslı gibidir onaylı kopyasının, basılı kopya

belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi

gereken belge)

• Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine

yüklenmesi ve ayrıca aslının veya aslı gibidir onaylı kopyasının, basılı kopya

belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi

gereken belge)

• Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine

yüklenmesi ve ayrıca aslının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru

tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
1005 PROGRAMI PROJE KONUSU ÖRNEKLERİ

• Ülkemizde yaygın kullanım potansiyeli olan ve yurtdışından temin edilen bir

sistemin/cihazın/yöntemin/malzemenin veya bunların kritik alt bileşenlerinin/parçalarının

• Yurtdışından satın alınarak ülkemizde tarımı yapılan bitki çeşitlerinin ülkemiz

koşullarına uygun olarak ıslahı; verimli hayvan ırkı, hayvansal ürün ve teknolojilerinin

geliştirilmesi; gıda ürünlerini işleme, paketleme ve depolamada kullanılan ürün ve

teknolojilerin

• Yurtdışında uygulanmakta olan ve ülkemizde yaygın kullanım potansiyeli bulunan tanı

ve tedavi yöntemlerinin

• Uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde

üretilmesi/tasarlanması/geliştirilmesi vb. akademik araştırma ve geliştirme projeleri.



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Programı
1005 PROGRAMI PROJE KONUSU ÖRNEKLERİ

• Türkiye’de henüz üretil(e)mediği için yurt dışından yüksek maliyetlerle

ithal edilen ürün, süreç, yöntem, model veya teknikleri; ülkemizin

ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda

yapılacak yenilikler ve/veya iyileştirmelerle daha etkin, verimli, katma

değeri yüksek, ulusal rekabet gücümüzü artırıcı niteliklerde üreterek

ülkemize kazandırmayı hedefleyen uygulamalı araştırma veya

deneysel geliştirme projeleri.







1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Programın amacı; Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması

ya da sorunlarının çözümü

• Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,

• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,

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

yerine

• Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,

• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,

• Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha

az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
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

• SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Programın kapsamı;

• Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve proje sonuçlarının

uygulanmasını taahhüt eden kamu kurumları “Müşteri

Kurum”; proje hazırlama ve proje yürütme, beceri,

deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu

Ar-Ge birimi, üniversite ve/veya özel kuruluş ise “Proje

Yürütücüsü Kuruluş” olarak programda yer alırlar.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

Desteklenecek proje 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



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Proje Süresi; 1007 Programı kapsamında sunulan projelerin Ar-Ge süresi en

fazla 48 aydır.

Çağrı Bütçesi; Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde belirlenmekte olup çağrı

konusuna ve kapsamına göre değişmektedir.

Proje Destek Bütçesi; 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, proje bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve

%20’sini geçmemek üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi

verilmektedir.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

Programın Süreçleri;

İhtiyaç Analizi Süreci

• Müşteri Kurum, Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını TÜBİTAK tarafından belirlenen

formata uygun olarak hazırlar ve TÜBİTAK’a gönderir. Proje çağrısı yapılacak

konular, söz konusu Ar-Ge nitelikli ihtiyaç başlıkları arasından belirlenir.

Odak Grup Süreci

• Belirlenen ihtiyaç alanlarına ilişkin çağrı dokümanı hazırlanması amacıyla

müşteri kurum temsilcileri, konu uzmanları ve TÜBİTAK uzmanlarının

katılımıyla Odak Grup çalışması yapılır.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

Çağrı Süreci;

• Çağrılara ilişkin duyuru ve çağrı dokümanı TÜBİTAK internet sayfasında yayınlanır.

Proje çağrısının yayınlanmasının güvenlik açısından sakıncalı olduğu durumlarda,

TÜBİTAK resmi internet sayfasından çağrı duyurusu yapılmaz, ilgili kuruluş(lar)a

çağrı daveti gönderilir.

Başvuru Süreci;

• Proje başvuruları iki aşamalı olarak alınır. Ancak, gerekli görüldüğü hallerde doğrudan

II. aşama proje önerileri istenebilir.

• KAMAG için, başvurular elektronik olarak yapılmaktadır. Sadece imza gerektiren

sayfalar basılı olarak talep edilmektedir.

• SAVTAG için, Çağrı Dokümanı doğrultusunda belirlenen formatta ve 1007 Program

amacına uygun olarak, PYÖK/PYK tarafından hazırlanan Proje Öneri Formları, imzalı

olarak elden teslim edilir.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

Değerlendirme Süreci

• Proje önerileri; TÜBİTAK’ın ilgili grubu tarafından değerlendirilir.

• Proje değerlendirme sürecinde özel kuruluşlar ve kamu Ar-Ge

birimlerinin/merkezlerinde yerinde inceleme yapılabilir.

• Birinci Aşama Değerlendirmesi, konu uzmanlarından oluşan Komisyon

tarafından (1) Çağrıya uygunluk, (2) Ar-Ge Niteliği, (3) Yapılabilirlik olmak

üzere üç ölçüt üzerinden değerlendirmesi yapılır.

• İkinci Aşama Değerlendirmesi, (1) Ar-Ge Niteliği, (2) Yöntem, (3) Yapılabilirlik

ve (4) Bütçenin Uygunluğu olmak üzere dört ölçüt üzerinden panel

değerlendirmesi ile yapılır. Ayrıca bütçe değerlendirmesi yapılır.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

İzleme Süreci

• Projelerin bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izleme ve

denetleme faaliyetleri proje ara çıktılarına, iş paketlerine

ve proje aşamalarına göre belirlenen Gelişme Raporları

doğrultusunda müşteri kurum temsilci/leri, TÜBİTAK

tarafından belirlenen konu uzmanları ve TÜBİTAK

uzmanları tarafından gerektiğinde yerinde inceleme

yapılarak yürütülür.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi

Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel

olması (*),

• Proje ekibinde yer alan kişilerin aynı/benzer içerikli projelerinin öneri

durumunda/yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,

• Herhangi bir çağrı başlığı için (Proje Yöneticisi Kuruluş) PYÖK olarak proje

sunan bir kuruluşun, aynı çağrı başlığına sunulan başka bir projede PYÖK

veya PYK olarak yer almaması,

• Projede PYÖK veya Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) olarak yer alacak bir

kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması,

http://arbis.tubitak.gov.tr/


1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Proje başvuru tarihi itibariyle proje yürütücüsü kuruluşların projede görevli

personelinin o kuruluşta çalışma süresi ortalaması 12 (on iki) ay olması,

• Proje başvurularının çağrı dokümanında belirtilen özel şartlara uygun olarak

hazırlanması,

• Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,

• Proje başvurularının 1007 Programı mevzuatına uygun ve başvuru

formlarının (ekleri dahil) eksiksiz doldurularak sunulması,

• Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve

projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

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

(sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerden izinsiz kopyalanmaması ve alıntı

yapılmaması,

• Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yöneticisi/yürütücüsü, öneren kuruluş

yetkilisi imzalarının eksiksiz olması,



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
KAMAG Çağrılar

Aktif çağrılar hakkında bilgi almak ve başvurular için:

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

SAVTAG Çağrılar

Aktif çağrılar hakkında bilgi almak için:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
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.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Kimler başvurabilir?

A.Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç), Danışman ve Yardımcı

Personel

•Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmalı

ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmalı

•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.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Kimler başvurabilir?

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 arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması

koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer

alabilirler.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
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.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı

• Proje başvuru belgeleri KAMAG ve

SAVTAG da farklılık göstermektedir.

• İlgili belgelere www.tubitak.gov.tr

adresinden ulaşılabilir.

http://www.tubitak.gov.tr/


1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Projelerin değerlendirilmesi

I. Aşama Proje Başvurularının Değerlendirmesi

• (1) Çağrıya uygunluk, (2) Ar-Ge Niteliği, (3) Yapılabilirlik olmak üzere üç ölçüt

üzerinden konu uzmanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.

• Ayrıca, özel kuruluşlar ve kamu Ar-Ge birimlerinin/merkezlerinin

(üniversitelerdeki merkezler dahil) Ar-Ge yeteneklerini değerlendirmek

amacıyla Kurumsal Ar-Ge Yeteneği Değerlendirmesi yapılabilir.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Projelerin değerlendirilmesi

Kurumsal Ar-Ge Yeteneği Değerlendirmesi

• Ar-Ge Yönetimi,Teknolojik Varlıklar ve Yönetimi,

• Ar-Ge İnsan Kaynakları ve Yönetimi,

• Bilgi Kaynakları Yönetimi,

• Fikri Haklar Yönetimi,

• Proje Yönetimi,

• Ar-Ge Deneyimi ölçütlerini kapsar.

• Değerlendirmeyi başarı ile geçen proje yürütücüsü kuruluşların yer aldığı projeler için 2.

aşama proje önerisi istenir. Değerlendirme sonucunda Ar-Ge yeteneği yeterli

bulunmayan kuruluşlar projede görev alamaz veya proje desteklenmez.



1007-Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı
Projelerin değerlendirilmesi

II. Aşama Proje Başvurularının Değerlendirmesi

• (1) Ar-Ge Niteliği, (2) Yöntem, (3) Yapılabilirlik ve (4) Bütçenin Uygunluğu olmak üzere

dört ölçüt üzerinden konu uzmanlarından oluşan panel tarafından yapılır. Panel

değerlendirmesi sonucunda projelerin revize edilmesi ya da reddedilmesi kararı

TÜBİTAK tarafından verilir.

Revizyon Değerlendirmesi

• Yapılan revizyonların uygunluğu değerlendirilerek, yeterli bulunan projeler için bütçe

paneli değerlendirmesi yapılır.

Bütçe Paneli Değerlendirmesi

• Proje bütçesi, oluşan panel tarafından değerlendirilir. Bütçe paneli değerlendirmesine

uygun olarak revize edilen proje önerilerinin sözleşme hazırlıkları başlatılır.



Proje Performans Ödülü

Başvuruların;

• 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sonu raporu kabul edilmiş projeler için,

• Proje yürütücüsü tarafından,

• Proje sonuç raporunun kabul edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde,

• ARDEB-PTS üzerinden yapılması gerekmektedir. 



Kaynak

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari
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