T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

PROJE KAYNAKLARI
KAYNAK 1:
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
DESTEK PROGRAMLARI
TÜBİTAK destek programlarını; beş başlık altında ulusal ve uluslararası destekler şeklinde
gerçekleştirmektedir. Buna göre kaynaklar; Akademik, Sanayi, Kamu, Girişimcilik, Bilimsel
Etkinlik ve Bilim ve Toplum Destekleridir. Ayrıca, burslar başlığı altında; Lisans, lisansüstü,
doktora sonrası ve yabancılara yönelik burslar verilmektedir.
TÜBİTAK tarafından destek türleri yukarıda belirttiğimiz şekilde 5 başlığa ayrılarak verilmiş
olmakla birlikte, desteklen incelendiğinde, aynı destek programı, birden fazla başlık altında
yer aldığından, aşağıda bilgi verilen kaynaklar, bu ayırım yapılmadan sunulmaktadır.
1- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME
PROGRAMI (1001) (Akademik Destek)
Programın amacı; yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik
problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC
Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler) yapılan
çalışmaları desteklemektir.
Proje Süresi: en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 2013 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat
taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan
projeler desteklenmez.
Kimler Başvurabilir: Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel/Kamu Kuruluşları
Son başvuru tarihi:
I. Dönem:
Online: 8 Mart 2013
Basılı Kopya: 15 Mart 2013
II. Dönem:
Online: 6 Eylül 2013
Basılı Kopya: 13 Eylül 2013
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
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2- HIZLI DESTEK PROGRAMI (1002) (Akademik Destek)
Programın amacı; üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde
yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek
sağlamaktır.
Proje Süresi: en fazla 12 ay olabilir.
Proje Bütçesi: 2013 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık
30.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 900 TL’den fazla olamaz. 1 Ocak
2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi
yapılmamaktadır.
Kimler Başvurabilir: Üniversiteler /Araştırma Enstitüleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002hizli-destek-programi
3- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1003)
(Akademik Destek)
Programın amacı; ilgili kurum ve kuruluşlarla belirlenecek öncelikli alanlarda; sonuç odaklı,
izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde
yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Proje Süresi: -Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
-Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 2013 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve
üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı
giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler
: 500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL
Kimler Başvurabilir: Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özel/Kamu Kuruluşları
Son başvuru tarihi: Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre
değişmektedir. Sağlık alanı için 2013 henüz ilan edilmedi.
Her çağrı konusu için çağrı takvimi TÜBİTAK tarafından belirlenir ve çağrı metni ile birlikte
ilan edilir.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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4- TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ
DESTEKLEME PROGRAMI (1007) (Akademik ve Kamu Destek)
Programın amacı; evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, kamu kurumlarının
Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla
bilim
ve
teknoloji
alanında
Ar-Ge
projelerini
desteklemektedir.
Proje Süresi: 36 Ay
Proje Bütçesi: Sınır yok.
Kimler Başvurabilir: Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel/Kamu Kuruluşları
Son başvuru tarihi: Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre
değişmektedir. Sağlık alanı için 2013 henüz ilan edilmedi.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
5- PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI (1008)
(Akademik, Kamu ve Sanayi Destek)
Programın amacı; Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması,
kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili
yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunmak.
Proje Süresi: Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.
Proje Bütçesi: Bir kısıt yok.
Kimler başvurabilir: İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru
numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk
hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi
kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.
Son başvuru tarihi: Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1008patent-basvurusu-tesvik-ve-destekleme-programi
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6- EVRENSEL ARAŞTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI (1010) (Akademik Destek)
05/01/2013 tarihi itibariyle 1010 kodlu EVRENA Programı yürürlükten kaldırılmıştır.
EVRENA programı kapsamında görev alan yurtdışı (evrensel) araştırmacılar, belirtilen
tarihten itibaren ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001, 3501, 1003 ve 1011
programları kapsamında proje ekibinde yer alabileceklerdir.
Programın amacı; bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından
meslektaşlarının katılmasına destek veren “2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme
Programı’na ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin
uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir. Projenin vazgeçilemez önemli bir bölümünün
gerçekleştirilmesi için ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı ve yetersiz kaldığı
konularda, yurt dışında çalışmakta olan bilim insanlarının projeye araştırmacı olarak dâhil
edilerek, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası
boyutlarını zenginleştirmektir.
Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 2013 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
Kimler Başvurabilir: Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel/Kamu Kuruluşları
Son başvuru tarihi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1010evrensel-arastirmaci-evrena-programi
7- ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROGRAMI (1011) (Akademik Destek)

PROJELERİNE

KATILMA

Programının amacı; Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurt dışında
görevlendirilmesine destek sağlayan “2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs
Programı” ve “ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret/değişim Programı’na
ek olarak, birçok ülkenin araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen
uluslararası projelere, ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek
duydukları desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır.
Proje Süresi: en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 2013 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
Kimler Başvurabilir: Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel/Kamu Kuruluşları
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Son başvuru tarihi:
I. Dönem: 15 Mart 2013
II. Dönem: 13 Eylül 2013
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
8-BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI
KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI (1301)
(Akademik, Kamu ve Sanayi Destek)
Programın amacı; Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel
bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle
ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili
taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde
gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını
desteklemektir.
Destek türü; Toplantı organizasyonu, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve
teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuvarlar
kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile
danışmanlık ücretleri.
Proje Süresi: en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık 250.000 TL’dir.
(2013 yılı henüz açıklanmadı)
Kimler Başvurabilir: Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu
kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar programına başvuruda
bulunabilir.
Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1301bilimsel-ve-tekn-isblg-aglari-ve-platf-kurma-girisimi-proj-isbap
9- ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI
(KARİYER PROGRAMI) (3501) (Akademik Destek)
Programın amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının
çalışmalarını, proje desteği vererek, teşvik etmektir. Böylece, hem genç bilim insanlarının
kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmelerini, hem de bilimsel
düzen geliştirilmesini ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılmasını sağlamaktır.
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Proje Süresi: en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 2013 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık 75.000 TL’dir.
(2 yıllık projeler için 150.000 TL. 3 yıllık projeler için 225.000 TL.)
Kimler Başvurabilir: Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel/Kamu Kuruluşları
Son başvuru tarihi:
I. Dönem:
Online: 8 Mart 2013
Basılı Kopya: 15 Mart 2013
II. Dönem:
Online: 6 Eylül 2013
Basılı Kopya: 13 Eylül 2013
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501ulusal-genc-arastirmaci-kariyer-gelistirme-programi
10- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (1505) (Akademik
Destek)
Programın amacı; üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve
teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt
eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye
aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.
Proje Süresi: Azami destek süresi 24 aydır.
Proje Bütçesi: Azami 1 milyon TL.
Kimler Başvurabilir: 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.
Son başvuru tarihi: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr
adresinden online olarak yapılabilir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
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11- TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1513)
(Akademik, Sanayi Destek)
Programın amacı; Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen bilgiye
dayalı geliştirilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal
ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve akademik girişimciliğin teşvik
edilmesi amaçlarına yönelik bir arayüz olan teknoloji transfer ofislerinin (Teknoloji Transfer
Ofisi-TTO) etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılmasıdır.
Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma,
geliştirme ve destekleme faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması,
pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş
rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak ve bu konularda bilinçlenme
oluşturacak etkinlikleri düzenlemek ve yayınları yapmak konularında, Türkiye’de kurulmuş
veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi
hedeflenmektedir.
Proje Süresi: Azami 10 yıl
Proje Bütçesi: Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile ve yıllık bütçe planlamalarına
göre ön ödemeli ve hibe şeklinde desteklenecektir. Destek oranı ilk 5 yıl %80, ikinci 5 yıl
%60’tır. Destek miktarı yıllık üst sınırı 2012 yılı için 1 milyon TL’dir. Programa başvurular,
açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde yapılacaktır.
Kimler Başvurabilir: Üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici
şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler. Her Çağrı duyurusunda bu
kuruluşlardan hangilerinin başvuru yapabileceği belirtilecektir.
Son başvuru tarihi: 2013 yılı yayımlanmadı.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1513teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi

12- GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI (1512) (Sanayi ve Girişimcilik
Destek)
Programın amacı; Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve
nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir
aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin
özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve
hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
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Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi
olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır. Program
4 aşamalıdır.
Proje Süresi: en fazla oniki (12) aydır.
Proje Bütçesi: en fazla yüzbin (100.000) TL’dir.
Kimler Başvurabilir: Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde
bulunmaya aday, çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün öğrenim veren
herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya
doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya
doktora programından mezun kişiler başvurabilir.
Son başvuru tarihi: Program başvuruları çağrılı olarak alınmaktadır. Çağrı tarihleri web
sayfasında duyurulmaktadır.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512girisimcilik-asamali-destek-programi
13- GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMALARI PROGRAMI (2238)
(Girişimcilik Destek)
Programın amacı; Lise ve üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş
fikri ve iş planı yarışmaları düzenlemektir. Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön
lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı
hazırlamak için destek sağlamak.
Lise ve üniversite müracaatlarına göre müracaat değişmektedir. Üniversite düzeyi için; Bu
programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü
öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek
sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir: Genel Kategori, Teknoloji Kategorisi kapsamındaki üniversite
öğrencileri
Son başvuru tarihi: Başvurular 25 Şubat - 12 Nisan 2013 tarihleri arasında internet
üzerinden yapılacaktır.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik2238-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismalari-programi
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14- GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK EĞİT. VE ARAŞ. FAALİYETLERİNİ
DEST. PROG. (2239) (Girişimcilik Destek)
Programın amacı; Öğrencileri girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yapmaya
teşvik etmek ve çalışmalarını yönlendirmek amacıyla yurt içinde teorik ve uygulamalı kurs,
sertifika ve benzeri programların düzenlenmesi, öğretim üyeleri ile öğretmenlerin
yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim programları, yurt içinde ve dışında düzenlenen
benzer programlara katılım, eğiticilerin yetiştirilmesi, vaka çalışmaları ile örnekler
geliştirilmesi, ders müfredatının oluşturulması, örgün ve uzaktan eğitimin yapılması ve bu
alana yönelik eğitici oyun programlarının geliştirilmesi için destek sağlamaktır.
Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında;
 Yurt İçi Kurs, Sertifika ve Benzeri Programları Düzenleme,
 Yurt Dışı Kurs, Sertifika ve Benzeri Programlara Katılım,
 Teknogirişim Sermaye Desteğini Kazananların Yurt Dışı Kurs/Eğitim Programlarına
Katılımı,
 Eğitim İçerikleri Tasarlanması (Ders içeriği ve yöntemlerinin geliştirilmesi) ve Eğitici
Oyun Programlarının Geliştirilmesi,
 Vaka Çalışmaları ile Örnekler Geliştirilmesi,
Faaliyetleri için destek sağlanır.
Detaylı bilgi web sayfasında yer almamaktadır.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik2239-girisimcilik-ve-yenilikcilik-egit-ve-aras-faaliyetlerini-dest-prog
15- LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU VE BENZERİ DİĞER ETKİNLİKLERİ D. P.( 2217)
(Bilimsel Etkinlikler-Etkinlik Düzenleme Destekleri)
Programın amacı; lisansüstü öğrencilere, araştırma kurumlarında görev yapan genç
araştırmacılara ve uzmanlara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarılması veya
yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi amacıyla Doğa Bilimleri, Mühendislik ve
Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında
yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı ve
uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve
kış okullarına ve seminerlere destek sağlamaktır.
Proje Süresi: Proje Bütçesi: 2013 yılı için etkinlik desteği üst sınırı;
Ulusal nitelikli etkinlikler için 20.000,00 TL
Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için 25.000,00 TL
Uluslararası nitelikli etkinlikler için 30.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
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Kimler Başvurabilir: Destek başvurusunun Düzenleme Kurulu (*) Başkanı tarafından
yapılmış olması, Bilimsel etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanının TÜBİTAK-Araştırmacı
Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması, Düzenleme Kurulu Başkanının
Üniversite ve/veya araştırma kurumlarında görevli etkinlik konusunda yetkin yardımcı
doçent, doçent veya profesör unvanına sahip öğretim üyesi veya araştırma kurumlarında
çalışan, en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması.
Son başvuru tarihi:
I. Dönem

: 8 Şubat 2013

II. Dönem

: 3 Mayıs 2013

III. Dönem

: 2 Ağustos 2013

IV. Dönem

: 1 Kasım 2013

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenlemedestekleri/icerik-2217-lisansustu-yaz-okulu-ve-benzeri-diger-etkinlikleri-d-p
16- YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (2223)
(Bilimsel Etkinlikler-Etkinlik Düzenleme Destekleri)
Programın amacı; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal
Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları
sağlayan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum
türü etkinliklere kısmi destek verilmektedir.
Katılımcı desteği: Türkiye’de gerçekleştirilecek Ulusal, Uluslararası Katılımlı ve
Uluslararası Kongre, Sempozyum, vb. etkinliklere katılacak ve etkinlikte bildiri/poster
sunumu yapacak olan genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) yol, konaklama ve iaşe
giderlerine kısmi destek sağlanır.
Organizasyon desteği: Düzenlenen etkinliğin promosyon amaçlı olmayan poster, bildiri
kitabı, özet kitabı, CD yazım basımı, web sayfası tasarımı ve etkinlikte sunulan
bildiri/posterleri içeren taşınabilir bellek çubuğu (En fazla 4GB hafızaya sahip) giderlerine
kısmi destek sağlanır.
Proje Süresi : Etkinlik süresince
Proje Bütçesi: Etkinlik desteği üst sınırı;
 Ulusal nitelikteki etkinlikler için 15.000 TL
 Uluslararası katılımlı nitelikteki etkinlikler için 20.000 TL
 Uluslararası nitelikteki etkinlikler için 25.000 TL olarak belirlenmiştir.
 Katılımcı Desteği üst sınırı:
 Konaklama ve iaşe:100 TL(Kişi/Gün)
 Yol: 125 TL(Gidiş/Dönüş)
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Kimler Başvurabilir: Programa etkinlik düzenleme kurulu adına Düzenleme Kurulu Başkanı
başvuru yapabilir.
Son başvuru tarihi:
I. Dönem

: 8 Şubat 2013

II. Dönem

: 12 Nisan 2013

III. Dönem

: 14 Haziran 2013

IV. Dönem

: 16 Ağustos 2013

V. dönem

: 11 Ekim 2013

VI. Dönem

: 13 Aralık 2013

Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı’na başvurular bir yıl içinde altı dönem
halinde yapılır. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait SON başvuru tarihi
arasında en az 45, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenlemedestekleri/icerik-2223-yurt-ici-bilimsel-etkinlikleri-destekleme-programi

17- LİSANS VE LİSANS ÖNCESİ, ÖĞRT. VE ÖĞRC. YÖNELİK BİLİMSEL ETK. D.
P. ( 2229) (Bilimsel Etkinlikler-Etkinlik Düzenleme Destekleri)
Programın amacı; Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı
sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimine yönelik etkinlikler, İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine
yönelik bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar ile ilk, orta ve yükseköğretim
çağı öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin bilimsel ve akademik performanslarının
arttırılması ve geleceğin bilim insanı ve araştırmacılarının yetişmesine katkı sağlamak için
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında
yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve
uygulamalı yaz ya da kış bilim okullarına destek sağlamak.
Proje Süresi: Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç haftayı geçemez.
Proje Bütçesi: Faaliyete göre değişmektedir.
Kimler Başvurabilir: Üniversitede veya YÖK Kanunu 38’nci maddesi uyarınca araştırma
kurumlarında çalışan öğretim üyesi veya alanlarında en az 10 yıl deneyim sahibi araştırmacı
veya TÜBİTAK tarafından görevlendirilen İlk ve Ortaöğretim Araştırma Projeleri Bölge
Koordinatörü olması
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Son başvuru tarihi:
I. Dönem

: 15 Mart 2013

II. Dönem

: 13 Eylül 2013

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenlemedestekleri/icerik-2229-lisans-ve-lisans-oncesi-ogrt-ve-ogrc-yonelik-bilimsel-etk-d-p
18- PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (2237)
(Bilimsel Etkinlikler-Etkinlik Düzenleme Destekleri)
Programın amacı; Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile
araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan
bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz
önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı
araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik
ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek
sağlanır.
Eğitim Etkinlikleri: Türkiye’de yerleşik üniversiteler/araştırma kuruluşları tarafından belirli
bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasında olan doktora
öğrencilerine yâda araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma
eğitim programlarının uygulandığı etkinliktir.
Proje Süresi: Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi bir haftayı geçemez.
Proje Bütçesi: Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 50.000 TL’dir.
Kimler Başvurabilir: Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Koordinatörü/Yürütücüsü
tarafından yapılır. Etkinlik Koordinatörü/Yürütücüsü etkinliğin düzenlenmesinde ihtiyaç
duyulması durumunda yurt içi danışmanlık hizmeti alabilir.
Son başvuru tarihi:
I. Dönem

: 8 Şubat 2013

II. Dönem

: 3 Mayıs 2013

III. Dönem

: 2 Ağustos 2013

IV. Dönem

: 1 Kasım 2013

Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait SON başvuru tarihi arasında en az 30,
en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenlemedestekleri/icerik-2237-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi
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19-YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI
(2224) (Bilimsel Etkinlikler-Etkinliklere Katılma Destekleri)
Programın amacı, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal
Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya
araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel
etkinliklere katılmaları için kısmi destek vermek.
Proje Süresi: Etkinlik süresi.
Proje Bütçesi:
Kongre Desteği:
 Avrupa ülkeleri için en fazla 1.000 ABD Doları karşılığı TL
 Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 1.500 Doları karşılığı TL
Yaz/Kış Okulu Desteği:
 Bir aya kadar olan etkinliklerde en fazla 1.500 ABD Doları karşılığı TL
 2 ay ve üzeri etkinliklerde en fazla 3.000 ABD Doları karşılığı TL ve uçak bileti ücreti
Kimler Başvurabilir: Etkinliğe göre değişmektedir.
Son başvuru tarihi: Her ayın son cuma günü. Başvuruların etkinliğin düzenlendiği aydan
bir önceki ayın son cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik2224-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi
20-LİNDAU BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ P.(2231) (Bilimsel
Etkinlikler-Etkinliklere Katılma Destekleri)
Programın amacı; TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan “Mutabakat
Zaptı” çerçevesinde Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç) ve Fizyoloji alanlarında Türkiye’de
lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı
çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek
niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları
Toplantıları’na katılımları için destek verilmektedir.
Proje Süresi: Etkinlik süresi.
Proje Bütçesi: Etkinliğe göre.
Kimler Başvurabilir: Lisans Öğrencileri, Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
Öğrencileri ve Doktora Sonrası Araştırmacılar
Son başvuru tarihi: 2013 açıklanmadı
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilmadestekleri/icerik-2231-tubitak-lindau-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-p
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21- AKADEMİK E-DERS ÇAĞRISI (5002) (Bilim ve Toplum Destek)
Programın amacı; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans
düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine
sunulması karara bağlanmıştır.
Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern
araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine
sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.
Bu program ile Türkiye’deki lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca
ulaşabilecekleri Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program sonunda
ortaya çıkacak olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak herkesin erişimine açılacak, ücretsiz
olarak kullanılabilecektir.
Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla
internet üzerinden öğrencilerin erişimine sunulabilecek nitelikli ders anlatım videoları ve
destekleyici (özgün çizim, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulama vb.) uygulamalardır.
Proje Süresi: 18 ay
Proje Bütçesi: Akademik e-Ders Çağrısı destek üst limiti, telif bedeli hariç 120.000 TL
(KDV dahil)
Kimler Başvurabilir: T.C. vatandaşı olan doktora derecesine sahip, dersin ilgili olduğu
alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olan.
Son başvuru tarihi: 23.08.2013
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destekprogramlari/icerik-5002-akademik-e-ders-cagrisi
22-AKADEMİK E-KİTAP ÇAĞRISI (5001) (Bilim ve Toplum Destek)
Programın amacı; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans
düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine
sunulması karara bağlanmıştır.
Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern
araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine
sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.
Bu program ile Türkiye’deki lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca
ulaşabilecekleri Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program sonunda
ortaya çıkacak olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak herkesin erişimine açılacak, ücretsiz
olarak kullanılabilecektir.
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Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla çağı
yakalayan teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, animasyon, etkileşimli
uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş Türkçe akademik ders kitaplarıdır.
Proje Süresi: 18 ay
Proje Bütçesi: Akademik e-Ders Çağrısı destek üst limiti, telif bedeli hariç 120.000 TL
(KDV dahil)
Kimler Başvurabilir: T.C. vatandaşı olan doktora derecesine sahip, dersin ilgili olduğu
alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olan.
Son başvuru tarihi: 23.08.2013
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destekprogramlari/icerik-5001-akademik-e-kitap-cagrisi
23- BİLİM MERKEZİ KURULMASI DESTEK PROGRAMI (4003) (Bilim ve Toplum
Destek)
Programın amacı; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için;
toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda
bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları
oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek,
bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı
başlatılmıştır.
Proje Süresi: Proje Bütçesi: Kimler Başvurabilir: Bu destek kapsamında büyükşehir belediyelerinin bilim merkezi
kurulması projeleri desteklenecektir. Bilim merkezlerinin en az kuruluşu kadar emek
gerektiren işletilmesi sürecini yürütmek, gerekli tüzel kişiliğe ve yönetim yapısına sahip
olmasını sağlamak, gerekli bütçe, fiziksel ortam ve insan kaynağı gereksinimlerini sağlamak
açısından yeterince esnek ve dinamik bir yapıya sahip olan; kamu kaynaklarını etkin
kullanabilen, bilim merkezinin yer alacağı şehre ait altyapı ve ulaşım çalışmalarını en etkili
şekilde yürütebilecek olan büyükşehir belediyeleri, bu destek kapsamında Proje Yürütücüsü
Kurum olarak uygun görülmüştür.
Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destekprogramlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi
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24-DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI (4004) (Bilim ve Toplum Destek)
Programın amacı; Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde
aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli
uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının
kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit
bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme
isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.
Proje Süresi: Proje Bütçesi: Kimler Başvurabilir: TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim ve Toplum Projelerinde
yürütücü olmanın koşulu;
i. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
ii. Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda
olmak,
iii. Başvuru esnasında, “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar
”da belirtilen idari görevlerde aslen veya vekâleten bulunmamaktır.
Son başvuru tarihi: Henüz ilan edilmedi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destekprogramlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari
25- BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI (4005) (Bilim ve
Toplum Destek)
Programın amacı; Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde
aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli
uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının
kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit
bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme
isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.
Proje Süresi: Proje Bütçesi: Kimler Başvurabilir: Programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir
tanesi sağlanmalıdır;
i) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik
personel kadrosunda bulunmak,
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ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, bir kamu kurum/kuruluşunun tam
zamanlı personel kadrosunda bulunmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine
sahip olmak.
Son başvuru tarihi: Henüz ilan edilmedi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destekprogramlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari
26- TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI (4006) (Bilim ve
Toplum Destek)
Programın amacı; “TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan
öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri
konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler
ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.
Proje Süresi: Proje Bütçesi: Kimler Başvurabilir: Okullar
Son başvuru tarihi: Henüz ilan edilmedi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destekprogramlari/icerik-4006-tubitak-bilim-fuarlari-destekleme-programi
27- KONSORSİYUM OLUŞTURMA AMAÇLI SEYAHAT DESTEĞİ (Bilimsel
Etkinlikler-Etkinliklere Katılma Destekleri)
Programın amacı; Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği Programı'nın
amacı Türkiye’ de kurulmuş olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer
ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı
seyahatlerin desteklenmesini sağlamaktır.
Türkiye’de kurulmuş olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke
ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı
seyahatlerin desteklenmesini sağlamak.
Proje Süresi: AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak
projeler oluşturmak amacıyla yapılacak yurt dışı seyahatlerden her biri için, Türkiye’de
kurulu tüzel kişiliklerde bulunan araştırmacılara verilecek konsorsiyum geliştirme amaçlı yurt
dışı seyahat desteğini kapsar.
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Proje Bütçesi: Değerlendirmeyi geçen araştırmacıların, ekonomi sınıfı gidiş – dönüş uçak
bileti bedeli karşılanır. Uçak bileti araştırmacıya TÜBİTAK tarafından alınarak gönderilir.
Kimler Başvurabilir: Potansiyel Çerçeve Programı katılımcıları
Son başvuru tarihi: Konsorsiyum oluşturma amaçlı yurt dışı seyahat desteğine başvurmak
için destek@fp7.org.tr adresine dokümanların iletilmesi gerekmektedir.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilmadestekleri/icerik-konsorsiyum-olusturma-amacli-seyahat-destegi
28 - BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (3001) (YENİ)
Programın amacı; Proje Almamış Kişileri Ar-Ge’ye Isındırma
Proje Süresi: 24 aya kadar
Proje Bütçesi: 60 Bin TL’ye kadar
Kimler Başvurabilir: Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel/Kamu Kuruluşları
Son başvuru tarihi: Henüz açıklanmadı.
29-DİĞER KAYNAKLAR (Sanayi Destekleri)
Yukarıda özetlenen bazı programlar dışında sadece Sanayi’ye yönelik olan desteklerin
başlıkları:
 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destekprogramlari#destekler_bilim_ve_toplum_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0
30-BURSLAR
I-LİSANS BURSLARI
 2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programı
 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek P.
 2209/B - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Proje Yarışması Destek P.
 2209/C - Üniversite Öğrencileri Yurt Dışı Proje Yarışması Destek P.
 2241/A - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/bursprogramlari#burslar_lisans_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0
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II-LİSANSÜSTÜ BURSLAR
II-1: Eğitim Burs Programları
 2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
 2213 - Yurt Dışı Doktora Burs Programı
II-2: Araştırma Burs Programları
 2214/A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı
 2214/B - Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-bursprogramlari#burslar_lisansustu_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0
II-DOKTORA SONRASI BURSLAR (Araştırma Bursları)






2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.
2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı
2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari
Burs kapsamında uluslarası bursların duyuruları da yukarıda verdiğimiz web sayfalarında
yayımlanmaktadır.
31- ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ
Uluslararası İşbirliği kapsamında faaliyetler üç genel kategoride sınıflandırılmaktadır.
A-İKİLİ İŞBİRLİKLERİ
Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle, hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde
imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak
araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman
değişimleri, çalışma ziyaretleri vb. gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.
Daha fazla bilgi için: İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
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B- ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ
Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESA (Avrupa
Uzay Ajansı), ESF (Avrupa Bilim Vakfı) ve EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı)
gibi çeşitli Avrupa araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT
(Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO, OECD ve UNESCO gibi
uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.
Türk bilim insanlarının söz konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere
katılımı TÜBİTAK tarafından desteklenmekte ya da izlenmektedir.
Daha fazla bilgi için: İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

C- AVRUPA BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ
TÜBİTAK, Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunu ve
gelişimini sağlamak amacıyla, Türk araştırmacıların ve sanayi kuruluşlarının, Çerçeve
Programları’na katılımını arttırmayı ve Avrupa Araştırma Alanı’nda etkin rol almalarını
sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, Türk bilim ve teknoloji camiasını, Avrupa
Birliği Çerçeve Programları hakkında bilgilendirmek, özendirmek ve programa katılımlarını
sağlamak için gerekli hazırlıkları yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda;




AB Çerçeve Programları1
ERA-NET Projeleri Destekleme Programı 2
COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği-European Cooperation in Science and
Technology-)3

Daha fazla bilgi için: Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
http://www.tubitak.gov.tr/

Haziran 2013
Hazırlayan: Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Ar-Ge Birimi
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AB Programı olup, Türkiye adına TÜBİTAK tarafından takip edilmektedir. Program ayrıca ”AB Kaynakları”
başlığı altında ayrıntılı incelenmelidir.
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