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Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

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

(ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,

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

• Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması

• Başvuru yapacağınız programa ilişkin “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve 

Gerekçesi)”nin güncel formlarının kullanılması

• Elektronik Başvuru Sistemine yüklenmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta 
hazırlanması, tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak 
değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi ve formun EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve 
Gerekçesi hariç 20 sayfayı aşmaması,



• Önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine ait proforma faturaların mutlaka 
olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren 
ayrıntıda liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur),

• Projenin yurt dışı saha çalışması içermemesi,

• Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,

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

• Aynı proje önerisi iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje 
önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,

• Elektronik olarak yüklenmesi gereken tüm belgeler başvuru esnasında sisteme 
yüklenmeli ve başvuru sonucunda ıslak imzalı olarak istenilen belgeler eksiksiz olarak 
süresi içerisinde TÜBİTAK’a iletilmelidir.

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar



• ELEKTRONİK OLARAK 
• Başvuru formu
• Ek-1 Kaynaklar, 
• Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi, 
• EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri ve Güncel Yayınları (Elektronik başvuru 

sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)
• Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) 

(Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından 
oluşturulan belge)

• Gerekli ise Etik Kurul Onay Belgesi, 
• Gerekli ise Yasal/Özel İzin Belgesi, 
• Gerekli ise Destek Mektupları, 
• Yurt dışı araştırmacı varsa, araştırmacıya ait Katılım Mektubu, Özgeçmiş ve 

"Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu", 
• Destek talep ediliyor ise teçhizat ve hizmet alımı için proforma fatura

Başvuruda İstenilen Belgeler



Başvuruda İstenilen Belgeler
• BASILI OLARAK (Gerekli yerleri imzalatılarak) 

• Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sonunda sistem tarafından 
oluşturulan belgeler), Proje Kapak Sayfası, Kabul ve Taahhüt Beyanları 
Sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu

• Gerekli ise Etik Kurul Onay Belgesi (aslı), 

• Gerekli ise Yasal/Özel İzin Belgesi (aslı), 

• Gerekli ise Destek Mektupları (aslı), 

• Gerekli ise Feragat Formu, 

• Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan yürütücü 
araştırmacı/danışman varsa TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı, 

• Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay 
Belgesi (Proje ekibinde yabancı uyruklu var ise)

• Projede yurt dışı araştırmacı varsa Katılım Mektubu, 


