
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK  
 

ARAŞTIRMA KURUMU 

TÜBİTAK 



 
 

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 oynamak 

TÜBİTAK Misyonu 



 
 
 
 
 

Toplumumuzun yaşam kalitesinin 
artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir 
gelişmesine hizmet eden, bilim ve 

teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, 
katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak 

TÜBİTAK Vizyonu 



 

 

 Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 
oluşturulmasında hükümete destek olmak, 

 BTY araştırmalarını desteklemek ve özendirmek, 

 BTY araştırmaları yapmak, 

 BTY için gerekli insan kaynağının gelişmesini desteklemek, 

 Toplumun genelinde BTY kültürünün gelişmesini ve 
yerleşmesini desteklemek  ve özendirmek, 

 Uluslararası BTY işbirliklerini oluşturmak ve yönetmek, 

 BTY altyapısının gelişmesine katkı sağlamak, 

 BTY bilgilerine erişimi kolaylaştırmak. 

TÜBİTAK’ın İşlevleri 



 
ARAŞTIRMA DESTEK 

PROGRAMLARI  
BAŞKANLIĞI 
(A R D E B) 



Misyonumuz 
 

Evrensel gelişmeleri  
ve ülke önceliklerini göz önüne alarak,  

 
bilgi ve teknolojinin üretilerek  

topluma kazandırılması amacıyla,  
 

ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren  
kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarını  

 
teşvik etmek ve desteklemek üzere  

programlar ve hedefler geliştirmek, uygulamak 



Vizyonumuz 

 
Ülkemizdeki tüm bilim insanlarına ulaşan, 

 
dünya standartlarında,  

 
çağdaş destek ve teşvik yöntemleri uygulayan  

 
Ar-Ge destek ve teşvikleri alanında  

ülkede ilk akla gelen ve tercih edilen bir birim olmak 



 

 
    

ARDEB 

Özel Kuruluşlar 

Gruplar 
ve 

Sözleşme 
Yönetimi 

Müdürlüğü 

Kamu Üniversiteler 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı 

 
 

Araştırma Grupları ile talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları,  
özel kuruluşlar arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) araştırma geliştirme 
faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı işbirliğini sağlayan birimdir. 

 



 
 
 

Araştırma Grupları 
 

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca onaylanmış yıllık programlar veya uzun 
vadeli hedefler doğrultusunda, alanlarındaki akademik Ar-Ge 

faaliyetlerini değerlendirmek, desteklemek ve yönetmek amacıyla 
kurulan birimlerdir. 

  
Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü 

 
Destek programlarının mali faaliyetlerini yürütmek ve izlemek amacıyla 

kurulan birimdir. 



 

 

 

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

Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG)  

Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) 

Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) 

Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG) 

Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu ( 
SAVTAG) 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı 



 

 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)  

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG)  

Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) 

Uzay Araştırma Grubu (UZAG) 

Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü (SYM) 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı 



 ARDEB Destek Programları 
 
 
 
 
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
            Destkleme Programı 

1002 - Hızlı Destek Programı 

1007 - Kamu Projeleri Programı  

1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı 

1010 - Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 
 

    



 ARDEB Destek Programları 
 
 
 
 
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine 
            Katılma Programı 
1301 -Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları 

Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP)  

3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı     
Kariyer Geliştirme Programı 

         - Uluslararası Projeler 

 
 
 

 



1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı 
 
  
  
Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya 
teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel 
esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları,  
 
 Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün 
artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik 
projeleri öncelikli alanlar çerçevesinde destekler. 
  

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı (Devam)  
 
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR  
Yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; 
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine 

sahip olmaları, 
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört 

yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. 
Bursiyerler 
• Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü  (Yüksek Lisans ve 

Doktora)  eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki 
“Araştırma Görevlileri”  bursiyer olarak;  

• Doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde çalışmayan kişiler ise doktora 
sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. 

 TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde 
bursiyer statüsünde 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 (Devam)  

 
 
 
DESTEK ÜST LİMİTİ 
Yıllık 120.000 YTL’dir.  

 
BAŞVURU DÖNEMLERİ 
2008 yılı için, son başvuru tarihleri:  
 1. Dönem: 2 Ocak 2008  
 2. Dönem: 5 Mayıs 2008 
 3. Dönem: 1 Eylül 2008  

 
 Proje başvuruları 15 Ağustos 2007 tarihi itibariyle elektronik ortamda 

alınmaya başlanmıştır. 
 



1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı (Devam) 

 
 

 
 
 
KİMLER PROJEDE YÜRÜTÜCÜ OLAMAZ 
 Rektör,  
 Rektör Yardımcısı,  
 Dekan,  
 Enstitü veya Yüksekokul Müdürü,  
 Meslek Yüksekokulu Müdürü, 
  Başhekim,  
 Genel Sekreter,  
 Genel Müdür veya Daire Başkanı,  
 TÜBİTAK ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu 

üyeleri,  
 başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje 

yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı 
olabilirler. 

 



1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı (Devam) 

 
 
 
 
PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ 
A.  Hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı;  
 Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli iki projede yürütücü, bir projede 

yürütücü iki projede araştırmacı veya dört projede araştırmacı olarak  
 
B.   Dekan Yardımcısı, 
  Araştırma Enstitüsü Müdürleri,  
 Merkez Müdürleri,  
 Enstitü veya Yüksekokul Müdür Yardımcıları,  
 Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı   
 Bölüm Başkanı  ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları; 
 Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli bir projede yürütücü veya en fazla 

iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler 
 



1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı (Devam) 

 
 
 
 
BASILI OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER 
 
 Elektronik başvuru çıktısı 
 Başvuru formu  
 TÜBİTAK  bütçe tablosu 
 Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların özgeçmişleri 
 Eğer gerekliyse Etik Kurul belgesi  
 Hak sahipliği beyan formları 
 Proforma faturalar 
 Daha önce sunulmuş olan projeler için “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim 

Formu” 
 Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair 

onay belgesi 
 

 Yukarıdaki belgelerin en geç 7 Ocak 2008’e kadar Kuruma gönderilmesi 
gerekmektedir. 



1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı (Devam)  

 
 
 
 
NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR 
 Proje başvuruları elektronik olarak alınmaktadır.  
 2008 yılı 1. Dönem elektronik başvuruları, en geç 02 Ocak 2008 saat 

14:00'e kadar http://ardeb1001.tubitak.gov.tr adresinden 
yapılabilir. 

 
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME SÜRESİ  
 Proje önerilerinin değerlendirme süresi son başvuru tarihinden 

itibaren yaklaşık 4 aydır.  





Türkiye'nin araştırıcı veritabanını oluşturmak ve sürekli olarak güncellemek 
amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir 
uygulamadır.  

http://arbis.tubitak.gov.tr 

Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) 



 

3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 
Geliştirme Programı (Kariyer Programı) 

 Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim 
insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik 
eder. 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 
Geliştirme Programı (Kariyer Programı)  

 
 
Başvuru Koşulları :  
•Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde 
doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak,  
•Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde 
başvuruda bulunmak,  
•Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve 
Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak 
çalışıyor olmak,  
•Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olmak, 
•Daha önce TÜBİTAK'tan KARİYER desteği almamış olmak, 
 
2008 Yılı Son Başvuru Tarihi: 04 Ağustos 
 
Destek Üst Limiti : Yıllık 54.000 YTL 
 
Destek Süresi : En fazla 36 ay 
 



1002 - Hızlı Destek Programı 
 
 
 
 
 Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma 
enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli 
araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar. 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



1002 - Hızlı Destek Programı 
 
 
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR  
Yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; 
Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip 
olmaları, 
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık 
üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. 
 
Bursiyerler 
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü  (Yüksek Lisans ve Doktora)  
eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma 
Görevlileri”  bursiyer olarak;  
Doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde çalışmayan kişiler ise doktora sonrası 
bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. 
 
Ne Zaman Başvurulabilir : Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.  
 
Destek Üst Limiti : KDV dahil 25.000 YTL 
 
Destek Süresi : En fazla 12 ay 
 
Proje başvuruları 10 Ağustos 2007 tarihi itibariyle sadece elektronik ortamda kabul 
edilmektedir.  



1007 - Kamu Projeleri Programı 
 
 
 
 
 Kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek 
ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine 
ilişkin projeleri destekler. 
 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



1007 - Kamu Projeleri Programı 
 
 
 
 
Kimler Başvurabilir :  
• Bakanlıklar ile Bağlı Kurum/Kuruluşlar,  
• Müstakil Müsteşarlıklar,  
• Müstakil Genel Müdürlükler,  
• Başkanlıklar,  
• Belediyeler 
 
Başvuru Dönemleri : 2008 yılı için son başvuru tarihleri: 

1. Dönem: 29 Şubat 
2. Dönem: 29 Ağustos 

 
Destek Miktarı : Desteklenecek projeler için bir üst limit bulunmamaktadır. 
 
Destek Süresi : En fazla 48 ay 
 



1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı 

 
 
 
 Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru 
sayısının arttırılmasına, kişilerin patent başvurusu 
yapmaya teşvik edilmesine, fikri ve sınaî hakların tescili 
yönünde bilinçlenmesine katkı sağlar.  
 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı 

 
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 bu esaslar kapsamında öngörülen 
desteklerden yararlanabilirler. 
 

Üç tür destek verilmektedir: 
 Ulusal Patent Başvurularının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) 
 Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Geri 

Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) 
 Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan 

Sonraki İşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi (100.000YTL üst 
limit) 

 
 



1010 - Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA)  
 
 
  
  
 Araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü 
projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmeyi 
amaçlar. 
 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



1010 - Evrensel Araştırmacı Programı 
(EVRENA)  
 
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR  
Yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; 
Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip 
olmaları, 
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık 
üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. 
Bursiyerler 
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü  (Yüksek Lisans ve Doktora)  
eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma 
Görevlileri”  bursiyer olarak;  
Doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde çalışmayan kişiler ise doktora sonrası 
bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. 
BAŞVURU DÖNEMLERİ 
2008 yılı için, son başvuru tarihleri:  
1. Dönem: 2 Ocak 2008  
2. Dönem: 5 Mayıs 2008 
3. Dönem: 1 Eylül 2008  
Destek Üst Limiti : Yıllık 120.000 YTL 
Destek Süresi : En fazla 36 ay 
 



1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine 
Katılma Programı  
 
  
  
 Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının 
ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere (üst/şemsiye), 
ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak 
için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar. 
 
  
  

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine 
Katılma Programı  
 
 
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR  
Yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; 
Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip 
olmaları, 
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık 
üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. 
Bursiyerler 
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü  (Yüksek Lisans ve Doktora)  
eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma 
Görevlileri”  bursiyer olarak;  
Doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde çalışmayan kişiler ise doktora sonrası 
bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. 
BAŞVURU DÖNEMLERİ 
2008 yılı için, son başvuru tarihleri:  
1. Dönem: 2 Ocak 2008  
2. Dönem: 5 Mayıs 2008 
3. Dönem: 1 Eylül 2008  
Destek Üst Limiti : Yıllık 120.000 YT 
Destek Süresi : En fazla 36 ay 
 



1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve 
Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP)  
  
 
  
Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar 
arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve somut çıktılara 
yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere   
önerilecek işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını 
destekler.  
 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve 
Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP)  

 
 
 
Kimler Başvurabilir :  
•Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar,  
•Üniversiteler,  
•Kamu kurum ve kuruluşları ile  
•Bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir. 
 
Ne Zaman Başvurulabilir : Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 
 
Destek Üst Limiti : Yıllık 250.000 YTL (İŞBAP ortaklarının yatırdıkları 
kadar (hangisi daha az ise)) 
 
Destek Süresi : En fazla 36 ay 
 



Desteklenen Faaliyetler Karşılanan Giderler 

 
 Toplantı ve organizasyon, 
 Seyahat ve konaklama, 
 Büro kira ve işletim, 
 Makine ve teçhizat, 
 İnternet uygulamaları için donanım ve yazılım, 
 Tanıtım, 
 Hizmet alımı (Danışmanlık dahil) 
 Sarf malzemesi, 
 Personel, 
 Projede yer almamakla birlikte, proje amaç ve faaliyetleri 

doğrultusunda çalışan lisansüstü öğrencilere verilecek burslar, 
 Gerekli diğer giderler  



İŞBAP  
 
 
Üç Boyutlu Değerlendirme 
 
1. Platform niteliği 
2. Beklenen etkileri 
3. Yapılabilirliği  
 - ekipler/kurumlar, 
 - altyapı / ekipman /ortam, 
 - yöntem/yönetim 

 



Uluslararası Projeler  
 
İkili İşbirliği 
 
Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası veya 
kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları 
çerçevesinde; ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve 
izlenmektedir. 
 
Uluslararası / Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği  

 
Türk bilim insanlarının, ülkemizin aktif üye olduğu kuruluşların 
organize ettiği bilimsel etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından 
desteklenmekte veya izlenmektedir.  
 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > Uluslar arası İşbirlikleri 



 
Uluslararası Projeler 
 

 
 
 
 
 
 
İkili İşbirlikleri 
 ABD/NSF 
 Belarus / Belarus Bilimler Akademisi  
 Bulgaristan / Bulgaristan Bilimler Akademisi 
 Federal Almanya / DFG  
 Federal Almanya / BMBF  
 Federal Almanya / IntenC  
 Fransa / Bosphorus  
 Fransa / CNRS  
 Hindistan / CSIR   
 İtalya / CNR -2007-2008  
 İtalya / Dışişleri Bakanlığı    
 Japonya / JSPS  
 Kore Cumhuriyeti / KRF  
 Macaristan / NKTH  
 Makedonya / Eğitim ve Bilim Bakanlığı  
 Moğolistan / Moğolistan Bilimler Akademisi  
 Pakistan / Bilim ve Teknoloji Bakanlığı  
 Romanya / Romanya Bilimsel Araştırma Otoritesi  
 Slovakya / Slovak Bilimler Akademisi  
 Slovenya / ARRS  
 Tunus / SERST  
 Ukrayna / Eğitim ve Bilim Bakanlığı  
 Ukrayna / Ulusal Bilimler Akademisi  
 Yunanistan / GSRT   



Uluslararası Projeler 
 
 
 
 
 
 
Uluslararası / Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği 
 COST –  European Cooperation in the Field of Scientific and Technical 

Research 
 ESF –  European Science Foundation 
 EuroHORCs –  European Heads of Research Councils 
 EUREKA 
 OECD Global Science Forum 
 NATO Science for Peace & Security Programme  
 UN and affiliated organisations (UNIDO, UNESCO etc.) 
 IEA – International Energy Agency 
 ICSU – International Council of Science  
 EMBC –  European Molecular Biology Conference 
 ICGEB –  International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology  
 ESA – European Space Agency 
 BSEC – Black Sea Economic Cooperation 
 ECO – Economic Cooperation Organisation 



Destek Programlarının Değerlendirme Süreci 

BAŞVURU 

ÖN DEĞERLENDİRME 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 



Ön Değerlendirme 

 

 

 Başvuruların, ARDEB tarafından ön incelemesi 
yapılır. 

 Başvuru koşullarını sağlamayan öneriler sahiplerine 
iade edilir. 

 Koşulları sağlayan başvurular, bilimsel 
değerlendirmeleri yapılmak üzere ilgili Araştırma 
Gruplarına iletilir. 



  
 Bilimsel değerlendirmeye alınmayan öneriler genellikle 

aşağıda belirtilen nedenlerle reddedilmektedir: 
  
 Kuruluş yetkilisi imzasının eksik/yanlış olması  
 Yürütücü/araştırıcı imzalarının eksik olması 
 Destek üst limitinin aşılması 
 Başvurunun istenen formatta hazırlanmaması 
 Başvurunun son başvuru tarihinden sonra yapılması 
 Yürütücünün/araştırıcıların görevli oldukları proje sayısı 

limitinin aşılması 

Ön Değerlendirme 



Bilimsel Değerlendirme  
 

 

 Proje önerileri Araştırma Grupları tarafından 
oluşturulan panellerde değerlendirilir. 

 

 Panelistler, istatistiki bilgiler dikkate alınıp yaygın 
dağılımın sağlanmasına özen gösterilerek, Araştırma 
Grupları tarafından, konunun uzmanı kişiler arasından 
seçilir. 



 
 
 

 Özgün değer / Ar-Ge niteliği,  

 Yaygın etki 

 Yapılabilirlik 

 

  
 

Bilimsel Değerlendirme Kriterleri 



Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 
 

 

 

 Desteklenmesi uygun bulunan proje önerileri ARDEB 
tarafından TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir. 

 Değerlendirme sonuçları ilgili Araştırma Grubu tarafından 
yazılı olarak Panel Raporu ile birlikte başvuru sahiplerine 
bildirilir. 

 Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmesi, 
taraflarca imzalandıktan sonra proje yürürlüğe girer. 



Bunları 
Biliyor musunuz? 



Kurumsal veya destek programlarıyla ilgili tüm Kanun, Yönetmelik, 
Esas ve Mevzuat’a web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



Çeşitli iletişim yollarıyla 
bizlere ulaşan, soru ve 

sorunlara ilişkin cevaplara, 
web sayfamızın ilgili 

bölümlerinden erişim 
sağlayabilirsiniz 

Sıkça Sorulan Sorular 

http://www.tubitak.gov.tr   > Akademisyenler > ARDEB > Destek Programları 



TÜBİTAK tarafından 
Üniversitelere aktarımı 
yapılan projelerle ilgili olarak, 
 
mali verilerin tutulması, 
bütçe işlemleri, 
muhasebeleştirme 
işlemlerinin yapıldığı ve 
Üniversite/Fakülte/Bölüm ve 
proje detayında mali 
raporlamaların alınabildiği bir 
programdır. 

Transfer Takip Sistemi 

http://tts.tubitak.gov.tr  



 
 

TÜBİTAK 
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TEYDEB 

 
 

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK 
PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 



TEYDEB 
   
  
 
 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 

(TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme 
sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz sanayi 
kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik 
faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.  

 
 Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji 

geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet 
gücününün arttırılması hedeflenmektedir.  

  
 TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek 

programları tasarlamakta ve yürütmektedir. 
 
 



TEYDEB 

 TEYDEB Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destek 
Programları 

 
 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  
 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı  
 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (YENİ) 
 1508 - Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme 

Programı (TEKNOGİRİŞİM) (YENİ)  
 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı (YENİ)  
 



TEYDEB 

 
 
 

1503 – PROJE PAZARLARI DESTEKLEME 
PROGRAMI 



    

   
 
 Üniversitelerden, araştırma ve sanayi kuruluşlarından 

temsilcilerin bir araya geldiği ve somut Ar-Ge proje 
önerilerini ve ihtiyaçlarını birbirlerine tanıtarak 
işbirliği olanakları aradıkları etkinliklerdir. 

   

 
 

1503 - Proje Pazarları Desteği 



1503 - Proje Pazarları Desteği 

 
  
 Programın Amacı 

 Üniversitelerden, araştırma ve sanayi kuruluşlarından 
temsilcilerin biraraya gelmesinin ve tarafların aktif 
katılımıyla, somut Ar-Ge proje önerilerini birbirlerine 
tanıtmalarının sağlanması ve işbirliği olanaklarının 
aranmasıdır. 

 



1503 - Proje Pazarları Desteği 

Programın Hedefleri 
a.Sanayi temsilcileriyle, üniversite ve araştırma kurumu 

temsilcilerinin birbirlerinin ilgisini çekebileceğini 
düşündükleri Ar-Ge proje önerilerini sunabilecekleri 
ortamın yaratılması, 

b.Sanayi kuruluşlarının sunduğu Ar-Ge proje önerileriyle 
ilgili işbirliği imkanlarının aranması, 

c.Üniversite ve araştırma kurumlarının sunduğu Ar-Ge 
proje önerilerinden sanayi talebi olanlarla ilgili işbirliği 
imkanlarının aranması, 

d.Ar-Ge işbirliği arayışına yönelik görüşmeler için uygun 
ortamın yaratılması. 
 



1503 - Proje Pazarları Desteği 
  
  
 
  
 Programa üniversiteler ve araştırma kuruluşları başvurabilir. 
 
      Ar-Ge Proje Pazarı Platformu için destek başvurularının, 

organizasyonu yapacak üniversite, araştırma kuruluşu ya da 
şemsiye kuruluşu tarafından "Ar-Ge Proje Pazarı Platformu 
Planlama Formu" doldurulurak, etkinlik tarihinden en az üç ay 
önce TEYDEB’e yapılması gerekmektedir. 

 
 Proje pazarları desteği ödemesi etkinlik öncesinde avans 

olarak başvuran kurum/kuruluşa ödenir. Etkinlik sonrasında 
harcama belgeleri karşılığında mahsuplaşmaya gidilir. 

 
 Destek üst limiti her yıl TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 

belirlenir. 2008 için öngörülen tutar 15,000 YTL’dir. 



TEYDEB 

 
 

1508 – TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI 
GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI  

TEKNOGİRİŞİM 



TEKNOGİRİŞİM Programının Amacı 

  
  
 Genç girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş 

fikirlerine dayanan, nitelikli istihdam yaratma ve 
rekabet gücü potansiyeli yüksek iş kurma girişimlerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır.  

   
 
 



Destek Türü   
 
 
Kimler Başvurabilir? 
 Üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans 

programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki 
öğrenciler,  

 yüksek lisans veya doktora öğrencileri 
 lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön 

başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler  
  
Destek Süresi 
 Destek süresi 12 aydır. 
 
Sağlanan Desteğin Türü ve Miktarı 
 Desteklenmesine karar verilen projelerin giderlerine geri 

ödemesiz (hibe) destek sağlanmakta olup, destekleme oranı %75 
ve bir proje için ödenebilecek destek üst limiti 100.000 YTL’dir. 

 



Destek Türü   
 
Desteklenen Gider Kalemleri 
 
 Personel giderleri, 
 Proje personeline ait seyahat giderleri, 
 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
 Malzeme ve sarf giderleri, 
 Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, 
 Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden 

alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel 
tasarım tescil giderleri, 

 İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri), 
 Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma 

giderleri, 
 Yeminli mali müşavir ücretleri. 
 



Başvuru Bilgileri   
 
 
Başvurular 
 Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Ön 

başvurular Girişim Önerisi (AGY102-A formu) ile yapılır. 
 
 AGY102-A Formunda; 
 
 İş fikri ve kısa tanıtımı,  
 iş fikri konusu ürünün pazar durumu 
 proje maliyeti 
 hakkında kısa ve taslak bilgiler istenir. 
 
 Girişimci adayları başvuru esnasında istemeleri halinde TÜBİTAK 

tarafından sağlanacak ücretsiz Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama 
Eğitimi’ne katılabilirler.  

 



Başvuru Bilgileri 

 Girişim Önerileri uygun bulunan adaylardan İş Planlarını 
hazırlamaları ve Girişim Planı (AGY102-B formu) ile başvuru 
yapmaları istenir. 

 
 AGY102-B Formunda; 
 İş fikrinin yenilikçi ve teknolojik yönü 
 Yapılacak Ar-Ge projesinin zaman ve maliyet açısından 

planlanması 
 İş fikri konusu ürünün pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerin 

planlanması 
 Kurulacak firmaya ilişkin üretim, yönetim, muhasebe, satış, 

pazarlama gibi faaliyetlerin planlanması 
 Firmanın ayakta kalabilmesi için gerekli finansal planlamaların 

yapılması istenir. 
 



Değerlendirme ve Karar 
  
 
 TÜBİTAK’a sunulan Girişim Planları iş fikri konusunda 

uzman bir hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem; 
  
 Dosya üzerinden değerlendirme yapar, 
 Değerlendirme raporunu hazırlar. 
 
 İş fikri konusunda uzman bir sanayicinin de davet edildiği 

ilgili alandaki Teknoloji Grup Komitesinde Girişimci sunum 
yapar ve varsa komite üyelerinin sorularını cevaplar.  

  
 İlgili komite tarafından sunum bilgileri ve hakem görüşleri 

dikkate alınarak destek kararı oluşturulur. 



Ödemeler   
 
 
 Değerlendirme sonrası süreç 
 Bireysel olarak yapılan başvuruların ardından, girişimcinin destek 

kararını takip eden üç ay içerisinde firma kurup faaliyete geçmesi 
beklenir. 

 
 Destek Ödeme Şekli 
 Girişim Planı doğrultusunda belirlenen dönemlere ait ödemeler, 

dönem başında, harcamalardan önce teminat karşılığında firmaya 
ödenir. Firma dönem sonunda hazırlayacağı ilerleme raporu ve 
harcama belgeleri ile bir sonraki dönemin ödemesini almaya hak 
kazanır.  

 
 Destek ödemesi firma (girişimci) isteğine bağlı olarak dönem 

sonunda, harcamalar yapıldıktan sonra da yapılabilir. 
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Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 
(BİDEB) 

 
2007 Yılı  

Burs ve Destek Programları 
 
 

 
 



  

BİDEB 

 21 Ocak 2006 tarih 138 sayılı Bilim Kurulu 

kararıyla Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) 

olan ismimiz Bilim İnsanı Destekleme Daire 

Başkanlığı (BİDEB) olmuştur. 



  

BİDEB’in Misyonu 
 
 “Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda bilim 

insanı yetişmesini yarışma, burs ve eğitim 
programları aracılığı ile yönlendirmek ve 
teşvik etmek, bilim insanlarına destek 
vermek, toplumda bilim ve teknoloji 
kültürünün oluşmasına yardımcı olmak.” 



  “Bilim dünyasına girmek isteyenlerin ve bilim 
için destek arayanların aklına gelen ilk yer 
olmak.” 

BİDEB’in Vizyonu  



 
 
 

 İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik  Destekler 
 

 Lisans ve Lisansüstü Destekler 
 

 Doktora Sonrası Destekler 
 

 Diğer BİDEB Destekleri 
 

 Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde    Yürütülen 
Destekler  
 
 

BİDEB DESTEKLERİ 



 
 
 

İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine 
Yönelik Destekler 



OLİMPİYATLAR ve PROJE YARIŞMASI  
 
 

 ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI, ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıflarına devam 
etmekte olan öğrencileri,matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
erken yaşlardan itibaren özel eğitim olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl ülke 
genelinde düzenlenmektedir. 
 

 

 ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI, ortaöğretim kurumlarının 9., 10. ve 11. sınıfları (son sınıflar hariç) ile 
ilköğretim kurumlarının 8. sınıflarına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek 
amacıyla her yıl ülke genelinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları 
düzenlenmektedir. 
 
 

 Ulusal Olimpiyatlar ve Eğitim Kampları’nda başarılı olan öğrenciler, Türkiye’yi temsilen, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya 
ve Matematik dallarında düzenlenen ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI’NA katılmak için 
TÜBİTAK tarafından yetiştirilmektedirler. 
 
 

 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 
kapsamında ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve uygulamalı bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik 
etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, 
Matematik ve Yerbilimi dallarında proje yarışmaları düzenlenmektedir. 
 

 

 

 



 
 
 

Lisans ve Lisansüstü Destekleri 



 

 
 
 

 YURT İÇİ LİSANS BURSU 
 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ/DIŞI ARAŞTIRMA 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 
 Yurt içi araştırma projeleri 
 Yurt içi ve Yurt dışı proje yarışmalarına katılım desteği 
 

 SON SINIF LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ 
(YÜKSEK LİSANS/DOKTORA) BURS PROGRAMI 
 

 LİSANS VE LİSANS ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE 
YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 
(Yeni), 
  ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bilim danışmanlığı seminerleri 
  ilk, orta ve yükseköğretim çağı öğrencilerine yönelik bilim kampları, yaz okulları, doğa       
         eğitimleri vb. toplantılar 
 
 

 

LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DESTEKLER 



YURT İÇİ LİSANS BURSU 
 

 
 
 
 

 ÖSS sonucunda gireceği bölümün gerektirdiği puan türü esas olmak 
üzere yapılan sıralamada TÜBİTAK’ın belirlediği alanları seçenler 

 ALANLAR 
 
  Biyoloji 
  Fizik 

    Kimya 
    Matematik 
    Moleküler Biyoloji ve Genetik 

 
    Tarih 
    Felsefe 
    Psikoloji 
    Sosyoloji 

 
 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer 

alanlar 
 Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya alanlar 
 Uluslararası Proje yarışmalarında derece alanlar 

 
 

 
Burs miktarı : 400 YTL/ay  (2007 yılı için)  
 



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ/DIŞI ARAŞTIRMA 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

 AMAÇ: :Üniversite öğrencilerini projeler yoluyla   
    araştırma yapmaya teşvik etmek 

 
 Yurt içi araştırma projeleri (proje giderleri) 

Destek Miktarı : 1500 YTL/proje 
 

 
 Yurt içi  Proje Yarışması (katılımcı giderleri) 
 Destek Miktarı : 4000 YTL/yarışma 
 Başvuru Dönemi : yarışmanın yapılacağı tarihten en az 2 ay önce 
 
 
 Yurt dışı proje yarışmaları (katılım giderleri)  

Destek Miktarı : 1000 ABD Doları/kişi – 4000 ABD 
Doları/yarışma 

Başvuru Dönemi : yarışmaya katılım tarihinden en az 2 ay önce 



Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Yurt İçi Lisansüstü (Yüksek 
Lisans/Doktora) Burs Programı   

 
 Üniversitelerimizin  
 

 doğa bilimleri,  
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  
 beşeri bilimler alanlarında   

 
      lisans öğrenimlerinin son sınıfında olup da mezun olduktan 

sonra bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora 
yapacak öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir. 

 
  
 
 
 

 
  



 
 

 
 

 

Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere 
Yönelik Bilimsel Etkinlikler Desteği 

                   

 

 

 

 

 
 

 Destek Verilecek Etkinlikler: 
 

 İlk ve Ortaöğretim öğrencileri ile Lisans öğrencilerinden üstün başarı 
gösterenlerin temel ve uygulamalı bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek 
ve çalışmalarını yönlendirmek amacıyla düzenlenecek olan bilim kampları, 
teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okulları 

 İlk ve Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bilim danışmanlığı seminerleri ve 
benzeri toplantılar  
 

 53 etkinlik başvurusundan 23’ü desteklenmiştir. 

 Toplam 23 etkinlik kapsamında 1064 öğretmen, 278 ilk ve ortaöğretim 
öğrencisi ve 150 lisans öğrencisi desteklenmiştir. 

 258 öğretim üyesi etkinliklerde görev almıştır. 
 

 



LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR  
 

 
 YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 

 
 YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI 

 
 YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI (YENİ) 

 
 YURT DIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI  

 
 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI 

 
 LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU DESTEKLEME PROGRAMI 

 



Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 

 
 Üniversitelerimizin  

 doğa bilimleri,   
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  
 beşeri bilimler alanlarında  

 tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilere kayıt tarihi esas 
alınarak 2 yıl süreyle karşılıksız olarak verilmektedir. 

 

 Başvuru Koşulları: 
 27 yaşından gün almamış olmak, 
 Lisans ağırlıklı not ortalaması en az 3.00/4 veya 75.00/100 olmak, 
 LES eşit ağırlık puanı en az 60 veya ALES eşit ağırlık puanı en az 78 olmak. 
 

 
 

Burs miktarı :  



 
 Yurt İçi Doktora Burs Programı   

 
 
 Üniversitelerimizin  

 doğa bilimleri,   
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  
 beşeri bilimler alanlarında  

     doktora programlarına kayıtlı öğrencilere kayıt tarihi esas olmak üzere en 
     çok 5 yıl süreyle karşılıksız olarak doktora bursu verilmektedir.  
     
     Başvuru Koşulları: 

 30 yaşından gün almamış olmak, 
 Lisans ağırlıklı not ortalaması en az 3.00/4 veya 75.00/100 olmak, 
 Lisansüstü ağırlıklı not ortalaması en az 3.20/4 veya 80.00/100 olmak, 
 LES eşit ağırlık puanı en az 60 veya ALES eşit ağırlık puanı en az 78 olmak. 

 
 

B  ikt    



 
 Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programı   

 

 

 11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında 
alınan 2005/9 nolu karar gereği “Ulusal Uzay Araştırmaları 
Programı”  çerçevesinde ülkemiz kurum ve kuruluşlarının 
uzman ve araştırmacı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Uzay 
Araştırmalarında yurtdışına Tezli Yüksek Lisans yapmak 
üzere burslu öğrenci gönderilecektir. 

 

 Başvurular online olarak alınmaya başlanmıştır. Online 
Başvurular 22/02/2008 tarihine kadar açık kalacaktır.  

 

  



 
 Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programı Alanları 

 
 
 
 
 
BİLİM  

 Uzay Tabanlı Jeofizik ve Jeodezik Teknikler (Yer Sistem Bilimleri)  
 Atmosfer Araştırmaları  
 Yakın Uzay Fiziği (Uzay havası, Güneş-Yerküre fiziği, Plazma Fiziği)  
 Radyo Astronomi  

TEKNOLOJİ  
 Uzay Aracı/ Uydu Sistem Tasarımı  
 Uydu Telemetre, Ölçme ve İzleme Teknikleri  
 Yörüngede Veri İşleme Sistemleri  
 Uydu Güç Sistemleri  
 Uzay Aracı/Uydu Yönelme Kontrol Sistemleri  
 Uydu Haberleşme Sistemleri, Uydu Yer İstasyon Sistemleri  
 Uydu Platform, Yapı ve Çevre Test Sistemleri  
 Uydu Mekanik ve Isıl Analiz Tasarım ve Test  
 Uzay Malzemeleri  
 Elektro-Optik, Kameralar, Spektrometreler vb. Algılayıcılar, Uzaya Yönelik Enstrümantasyon, SAR  
 Uzay İtki Sistemleri, Fırlatma Sistemleri, Güdüm Teknolojileri  
 Uydu Yörünge Mekaniği, Elektromekanik ve Astrodinamik, Kol Uçuşu  
 Yörüngedeki  Cisimlerin İzlenmesi  
 Seyrüsefer Sistemleri  

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ  
 Uzay Proje ve Teknoloji Yönetimi  
 Uzay Sistemlerine Yönelik Sistem Mühendisliği  
 Uzay Hukuku, Politikaları ve Standartları  

 



Yurt Dışı Doktora Burs Programı  
 

 
 

 
 

 2002 yılından itibaren dondurulmuş 2005 yılında  tekrar aktif 
hale getirilmiştir., 

 
 Bilim ve Teknoloji Üst Kurulu tarafından belirlenen alanlarda 

üniversite mezunlarının yurt dışında doktora yapmalarına 
destek olmak üzere, karşılıklı burs verilmektedir.  
 

 Başvuru Koşulları 
 

 30 yaşından gün almamış olmak, 
 Lisans ağırlıklı not ortalaması en az 3.00/4 veya 75.00/100 olmak, 
 Lisansüstü ağırlıklı not ortalaması en az 3.20/4 veya 80.00/100 olmak, 
 Doktora eğitiminde kullanılacak yabancı dili eğitimi yürütebilecek düzeyde 

bildiğini belgelendirmek. 
 
B  ikt    k 35 000 ABD D l  



Yurt Dışı Doktora Burs Programı Alanları 

 
 

 
 
 

 Nanoteknoloji 
 Alternatif enerji teknolojileri 
 Genetik hastalıkların tedavisi 
 Gen tedavisi, doku mühendisliği ve kök hücre çalışmaları 
 Uzay teknolojileri 
 Medikal ve veterinerlik amaçlı cihaz, malzeme, ilaç ve aşı 

geliştirilmesi ve üretilmesi 
 Bitki ve hayvan genetiği ve ilgili teknolojiler  
 Teknoloji ve araştırma yönetimi 
 İleri malzeme teknolojileri  
 Sosyal Bilimlerin bilim ve teknolojiyi ilgilendiren özel alanları  

  



Yurtdışı Araştırma Burs Programı     
 
 
Bu program,  

 doğa bilimleri,   
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  

 beşeri bilimler alanlarında  
doktora  yeterlilik sınavını geçmiş öğrencilerin kendi  imkanları 

ile ülkemizde çözümleyemedikleri bir araştırma sorununu, 
yurtdışında  bir araştırma ortamında çözümlemelerine 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

 
 
Burs miktarı : 1500 ABD Doları/ay (en fazla) 



Lisansüstü Yaz Okulu Destekleme Programı 

 
 

      Program kapsamında, Lisansüstü öğrencilere ve genç 
araştırmacılara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin 
aktarılması ya da 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 

lisansüstü düzeydeki kurslara destek sağlanmaktadır.  



 
 
 
 

Doktora Sonrası Destekler 



DOKTORA SONRASI DESTEKLER  
 
 
 YURT İÇİ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS 

PROGRAMI 
 
 
 

 YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS 
PROGRAMI 
 
 

 

 



Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı  
 
 

 doğa bilimleri,  
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  
 beşeri bilimler alanlarında  

 
      doktorasını/uzmanlığını tamamlamış olup, 

üniversitelerimizde/araştırma kuruluşlarımızda doktora sonrası 
araştırma yapacak/yapıyor olan genç araştırmacılara 
karşılıksız olarak verilmektedir.  

 
 
Burs Süresi  : en çok 12 ay 
 
 

    



Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programı 
 
 

 doğa bilimleri,  
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  
 beşeri bilimler alanlarında  

 
     yurtdışında araştırmalar yapacak olan bilim 

insanlarına yönelik olarak burs verilmektedir. 
 
 
Burs Süresi  : en çok 12 ay 
 
 
Burs miktarı : en çok 1800 ABD Doları/ay (2007 yılı için) 



 
 
 
 

Diğer BİDEB Destekleri 



DİĞER BİDEB DESTEKLERİ  
 
 
 
 

 KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI  
 

 YABANCI UYRUKLULAR İÇİN DOKTORA BURS PROGRAM  
 

 YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI 
 

 YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI 
 

 YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ 
PROGRAMI 
 
 
 
 

 



Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı 
 
 

 Program kapsamında, Kamu veya Özel sektör Kurum ve 
Kuruluşlarında, çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan bilim insanı 
açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak 
amacıyla, yurt dışındaki üniversiteler ve/veya araştırma 
kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının 
araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, 
seminerler ve konferanslar düzenlemek ve dersler vermek 
üzere Türkiye’ye getirilmesi için destek sağlanmaktadır. 
 

 
 
 
Destek süresi  : en çok 12 ay  
 
 

 
           



Yabancı Uyruklular İçin Doktora Burs Programı 

 
 Burs program kapsamında Bilim Kurulu tarafından 

belirlenen alanlarda, Türkiye'de doktora çalışması yapmak 
isteyen başarılı yabancı ülke vatandaşları 
desteklenmektedir. 
 
 

 Burs, öğrencinin başarı düzeyini devam ettirmesi ve 
danışmanı tarafından doldurulan 'izleme formu'nun olumlu 
olması koşuluyla kayıt tarihini takiben 5 yıl boyunca 
sağlanmaktadır. 
 
 
 

Burs miktarı : en çok 1500 YTL/ay 



Yabancı Uyruklular İçin Araştırma Burs Programı 

 
 
 
  

 
 

 doğa bilimleri,   
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  
 beşeri bilimler alanlarında   

 
 alanlarında araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak 
üstün başarılı yabancı ülke vatandaşı doktora öğrencilerini ve  
doktora sonrası araştırmacıları desteklemek üzere verilmektedir. 
 

Burs Süresi  : en çok 12 ay 
 
 
Burs miktarı  : en çok 1500 YTL/ay 



Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği  Programı 

 

 Program kapsamında yurt içinde düzenlenen ulusal ve 

uluslararası etkinliklere katılmak isteyen genç 

araştırmacılara destek verilmektedir. 

 



Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 

 
 Program, lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora 

sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına yurtdışı bilimsel 
etkinliklere (kongre, konferans) katılmak üzere kısmi 
destek sağlar. 
 

 Katılımcının etkinlikte en az 10 dakikalık sunum yapıyor 
olması gerekir. 

  
Destek miktarı: etkinliğin bulunduğu ülkeye göre  
700-1500 ABD Doları arasında değişmektedir. 

 



 
 
 

Uluslararası Bilimsel Anlaşmalar 
Çerçevesindeki Destekler 



ULUSLARARASI BİLİMSEL ANLAŞMALAR 
ÇERÇEVESİNDEKİ DESTEKLER 

 
 
 

 
 TÜBİTAK-ALMANYA (DFG) BİLİMSEL DEĞİŞİM BURS PROGRAMI 

 
 

 TÜBİTAK-İNGİLTERE (ROYAL SOCIETY) BİLİMSEL DEĞİŞİM BURS 
PROGRAMI 
 
 

 TÜBİTAK-MACARİSTAN (HAS) BİLİMSEL DEĞİŞİM BURS PROGRAMI 
 

 

 



Almanya (DFG) Bilimsel Değişim Burs Programı 
 

 
 TÜBİTAK ile Deutsche Forschungs Gemeinschaft (DFG, 

Almanya) arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde 
Almanya'da  
 

 doğa bilimleri,   
 mühendislik ve teknolojik bilimler,  
 sağlık bilimleri,  
 tarımsal bilimler,  
 sosyal bilimler ve  
 beşeri bilimler alanlarında 

 
 alanlarında doktora sonrası araştırmalar yapmak isteyen 

bilim insanlarına destek sağlanmaktadır. 
  



İngiltere (Royal Society) Bilimsel Değişim Burs Programı 

 TÜBİTAK ile Royal Society (İngiltere) arasında 
yapılan anlaşma çerçevesinde İngiltere'de  
 

 temel fen,   
 uygulamalı fen,  
 sağlık bilimleri (klinik tıp bilimleri hariç),  

 arkeoloji,  
 

 alanlarında doktora sonrası araştırmalar yapmak 
isteyen bilim insanlarına destek verilmektedir.  



Macaristan (HAS) Bilimsel Değişim Burs Programı 

 TÜBİTAK ile Hungarian Academy of Science (HAS, 
Macaristan) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 
Macaristan’da,  
 

 temel fen,   
 uygulamalı fen,  
 sağlık bilimleri, 

 
 

 alanlarında doktora sonrası araştırmalar yapmak isteyen 
bilim insanlarına destek verilmektedir.  



TÜBİTAK 
 
 
 

TEŞEKKÜRLER 
 
 
 

www.tubitak.gov.tr/bideb 
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