
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK  

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, 

katılımcı ve paylaşımcı devlet kurumumuzdur.  Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı olan TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme 

çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme 

işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler 

yayınlamaktadır.  

Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın 

ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. 

7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5376 sayılı Kanun ile, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” kuruluş Kanunu ve bunu izleyen mevzuat 

ve metinlerde yer alan TÜBİTAK’ın faaliyet alanının doğa bilimleri ile sınırlı olduğu izlenimini veren hükümler yeni yasada genişletilmiş, sosyal ve beşeri 

bilimler de Kurumun görev alanına dahil edilmiştir. 5376 sayılı Kanun ile ayrıca bilgi ve teknolojinin üretildiği ortamlardan, kullanıldığı ortamlara 

aktarılmasını sağlayacak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek çeşitli ve etkin mekanizmaların kullanımına olanak verecek hükümler getirilmiştir. 

TÜBİTAK, kuruluş kanunu gereği, uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliği faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil etmekte ve bu alandaki 

koordinasyonu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 2003 yılından itibaren AB Çerçeve Programlarına tam katılımı sonrasında bu programların ulusal 

koordinasyonunu sağlamaktadır. 

ÇOK TARAFLI PROGRAMLAR  

Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) 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. 

 

 

 

 

 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI      

 

 

 



Programlar hakkında detaylı bilgi için linklere tıklayınız: 

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 

CORNET (Kollektif Araştırma Ağı) 

 

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) 

 

EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) 

 

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) 

 

NAM S&T (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi) 

 

NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim) 

 

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) 

SEA EU JFS - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia - Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation) 

IRASME 

Uzay İşbirlikleri 

İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI  

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 v.b gibi 

etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. ÖNEMLİ NOT: TÜBİTAK tarafından yürütülen ikili işbirliği programları kapsamında yapılacak proje başvuruları 

tamamen elektronik sistem üzerinden yürütülmeye başladığından posta ile yapılan başvurular bundan böyle dikkate alınmayacaktır. Başvuru süreci uidb-

pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yürütülmelidir. 

UİDB DK Üyeleri ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPAN DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ Görev Türü Görev Yapılan Birim Adı-

Soyadı Ünvan Değerlendirme Kurulu UİDB Gökçe Banu LALECİ TÜRKMEN Dr. Değerlendirme Kurulu UİDB Tolga KURTULUŞ ÇAPIN Prof.Dr. Değerlendirme 

Kurulu UİDB Hüseyin HACIHABİBOĞLU Doç.Dr. 

http://tubitak.gov.tr/tr/node/22925
https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cornet/icerik-cornet
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-cost
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/embo/icerik-embo
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/icgeb/icerik-icgeb
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/nam-st/icerik-nam-st
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/nato-sps/icerik-nato-sps
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/kei/icerik-kei
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/jfs/icerik-sea-eu-jfs-guneydogu-asya-ve-avrupa-ulkeleri-ortak-fonlama-programi-southeast-asia-europe-joint
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/irasme/icerik-irasme
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/uzay-isbirlikleri/icerik-uzay-isbirlikleri
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-0


 

İkili İşbirliği Destekleri 

ÖNEMLİ NOT: TÜBİTAK tarafından yürütülen ikili işbirliği programları kapsamında yapılacak proje başvuruları tamamen elektronik sistem üzerinden 

yürütülmeye başladığından posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Burada verilen bilgiler elektronik sistem üzerinde başvuru yaparken 

araştırmacılarımızın ihtiyacı olacak belgeleri incelemeleri için bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır. Başvuru süreci uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 

yürütülmelidir. 

 Sürekli Başvuruya Açık Programlar: 

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

 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı 

 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program 

 2525 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı 

 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2591- Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı 

 Çağrılı Destek Programları: 

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

 2508 - Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı 

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

 2521 – Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE)ile İkili İşbirliği Programı (Araştırma Projeleri) 

 2540 - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı 

 2542 - Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) ile İkili İşbirliği Programı 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-1
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2501/icerik-2501-abd-ulusal-bilim-vakfi-nsf-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2502/icerik-2502-bulgaristan-bilimler-akademisi-bas-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2507/icerik-genel-bilgi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2513/icerik-2513-slovakya-bilimler-akademisi-sas-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2525/icerik-genel-bilgi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2526/icerik-2526-mogolistan-bilimler-akademisi-mas-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2591/icerik-2591-belarus-inovasyon-kurumu-bif-ile-sanayi-akademi-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2503/icerik-2503-belarus-ulusal-bilimler-akademisi-nasb-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2508/icerik-2508-slovenya-arastirma-kurumu-arrs-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2518/icerik-2518-ozbekistan-cumhuriyeti-yenilikci-kalkinma-bakanligi-mid-uzbekistan-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/knf/icerik-2521-filistin-yenilik-ve-mukemmeliyet-kurumu-higher-council-for-innovation-and-excellence-hcieile
http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2540-slovak-bilimler-akademisi-sas-ile-tematik-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2542/icerik-2542-azerbaycan-ulusal-bilimler-akademisi-anas-ile-ikili-isbirligi-programi


 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı 

 --------------------    

 2223-D Katip Çelebi-Newton Fonu Kapsam Çalıştay Çağrı Programı 

 2223-D ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Çalıştay Çağrı Programı 

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

 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı 

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

 2504 - İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ile İkili İşbirliği Programı 

 2505 - Fransa Ulusal Bilimsel Arş. Merkezi (CNRS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı 

 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı 

 2508 - Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2509 - Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı 

 2510 - Tunus Yüksek Öğretim ve Bilimsel araştırma Bak. ile İkili İşbirliği Programı 

 2512 - Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi (NASU) ile İkili İşbirliği Programı 

 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program 

 2514 - Ukrayna Devlet Bilim, Yenilik ve Enform.Komitesi (DKNII) ile İkili İşbirliği Prog. 

 2515 - COST Destek Programı 

 2516 – Kore Ulusal Araştırma Vakfı ve Bilim ve Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) ile İkili İşbirliği Programı 

 2517 - Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (SDF) ile İkili İşbirliği Programı 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/tubitak.tr/tr/icerik-2549-polonya-ulusal-arastirma-ve-gelistirme-merkezi-ncbr-ile-ikili-isbirligi-programi
http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-2223-d-turkiye-birlesik-krallik-calistay-cagri-programi
http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2223-d/icerik-tubitak-abd-ulusal-saglik-enstituleri-nih-isbirligi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2501/icerik-2501-abd-ulusal-bilim-vakfi-nsf-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2502/icerik-2502-bulgaristan-bilimler-akademisi-bas-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2503/icerik-2503-belarus-ulusal-bilimler-akademisi-nasb-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2504/icerik-2504-italya-ulusal-arastirma-konseyi-cnr-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2505/icerik-2505-fransa-ulusal-bilimsel-ars-merkezi-cnrs-ile-ikili-isbirlig-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2506/icerik-2506-hindistan-bilimsel-ve-end-ars-konseyi-csir-ile-ikili-isbirligi-programi
https://193.140.80.207/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2507/icerik-genel-bilgi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2508/icerik-2508-slovenya-arastirma-kurumu-arrs-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2510/icerik-2510-tunus-yuksek-egitim-ve-bilimsel-arastirma-bakanligi-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2512/icerik-2512-ukrayna-ulusal-bilimler-akademisi-nasu-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2513/icerik-2513-slovakya-bilimler-akademisi-sas-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2514/icerik-2514-ukrayna-devlet-bil-yenilik-ve-enform-komitesi-dknii-ile-ikili-isb-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-2515-cost-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2516/icerik-2516-kore-ulusal-arastirma-vakfi-ve-bilim-ve-bilisim-ve-iletisim-teknolojileri-bakanligi-msit-ile
http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-genel-bilgi-12


 2518 - Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (MID Uzbekistan) ile İkili İşbirliği Programı (Ar-Ge ve Yenilik Projeleri) 

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

 2520 - Yunanistan Arş. ve Teknoloji Genel Sekreterliği (GSRT) ile İkili İşbirliği Prog. 

 2521 – Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE)ile İkili İşbirliği Programı (Araştırma Projeleri) 

 2522 - Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDI) ile İkili İşbirliği Programı 

 2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı 

 2524 - İtalya Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Programı 

 2525 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı 

 2527 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile IntenC Programı 

 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2528 - Romanya Bilimsel Araştırma Otoritesi (ANCS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2529 - Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MoST) ile İkili İşbirliği Programı 

 2532 - Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) ile İkili İşbirliği Programı 

 2533 - Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Tekn. Bakanlığı (MOST) ile İkili İşbirliği Programı 

 2534 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile 2+2 Programı 

 2535 - İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) ile İkili İşbirliği Programı 

 2537 - Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi (CAS ile İkili İşbirliği Programı 

 2539 - Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) ile İkili İşbirliği Programı 

 2540 - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı 

 2541 - Karadağ Bilim Bakanlığı (MoS) ile İkili İşbirliği Programı 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2518/icerik-2518-ozbekistan-cumhuriyeti-yenilikci-kalkinma-bakanligi-mid-uzbekistan-ile-ikili-isbirligi-programi-0
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2518/icerik-2518-ozbekistan-cumhuriyeti-yenilikci-kalkinma-bakanligi-mid-uzbekistan-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2520/icerik-2520-yunanistan-ars-ve-tekn-genel-sekreterligi-gsrt-ile-ikili-isbirligi-prog
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/knf/icerik-2521-filistin-yenilik-ve-mukemmeliyet-kurumu-higher-council-for-innovation-and-excellence-hcieile
http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2522/icerik-2522-macaristan-arastirma-ve-teknoloji-ulusal-ofis-nrdi-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2523/icerik-genel-bilgi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2524/icerik-2524-italya-disisleri-bakanligi-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2525/icerik-genel-bilgi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2527/icerik-2527-almanya-egt-ve-ars-bakanligi-bmbf-ile-intenc-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2526/icerik-2526-mogolistan-bilimler-akademisi-mas-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2528/icerik-2528-romanya-bilimsel-arastirma-otoritesi-ancs-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2529/icerik-2529-pakistan-bilim-ve-teknoloji-bakanligi-most-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2532/icerik-2532-rusya-temel-arastirma-vakfi-rfbr-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2533/icerik-2533-cin-halk-cum-bilim-ve-tekn-bakanligi-most-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2534/icerik-2534-almanya-egt-ve-ars-bakanligi-bmbf-ile-22-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2535/icerik-2535-iran-bilim-arastirma-ve-teknoloji-bakanligi-msrt-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2537-cek-bilimler-akademisi-cas-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2539/icerik-2539-belcika-flaman-bolgesi-arastirma-kurulusu-fwo-ile-ikili-isbirligi-prog
http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2540-slovak-bilimler-akademisi-sas-ile-tematik-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2541/icerik-2541-karadag-bilim-bakanligi-mos-ile-isbirligi-programi


 2542 - Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2543 - Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) ile İkili İşbirliği Programı 

 2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı 

 2545 - Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı 

 2546 - Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (FCT) ile İkili İşbirliği Programı 

 2547 - Arnavutluk Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Ajansı (ARTI) ile İkili İşbirliği Programı 

 2548 - Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS KR) ile İkili İşbirliği Programı 

 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı 

 2550 - Research Councils United Kingdom (RCUK) İkili İşbirliği Programı 

 2551 - British Council ile İkili İşbirliği Programı 

 2552 - Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) ile İkili İşbirliği Programı 

 2557 - Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) ile İkili İşbirliği Programı 

 2554 - Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ile İkili İşbirliği Programı 

 2555 - Gürcistan Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı (SRGNSF) ile İkili İşbirliği Programı 

 2556 - Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile İkili İşbirliği Programı 

 2558 Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) ile İkili İşbirliği Programı 

 2560 - PIRE (Uluslararası Araştırma ve Eğitim için Ortaklıklar) Destek Programı 

 2591- Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2542/icerik-2542-azerbaycan-ulusal-bilimler-akademisi-anas-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2543/icerik-genel-bilgi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2544/icerik-2544-japon-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2545/icerik-2545-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2546/icerik-2546-portekiz-bilim-ve-teknoloji-vakfi-fct-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2547/icerik-2547-arnavutluk-arastirma-teknoloji-ve-yenilik-ajansi-arti-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2548/icerik-2548-kirgizistan-ulusal-bilimler-akademisi-nas-kr-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/tubitak.tr/tr/icerik-2549-polonya-ulusal-arastirma-ve-gelistirme-merkezi-ncbr-ile-ikili-isbirligi-programi
http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2550/icerik-2550-birlesik-krallik-arastirma-kurullari-rcuk-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2551/icerik-2551-british-council-ile-ikili-isbirligi-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2552/icerik-2552-birlesik-meksika-devletleri-ulusal-bilim-ve-teknoloji-kurumu-conacyt-ile-ikili-isbirligi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2557/icerik-2557-belarus-cumhuriyet-temel-arastirmalar-vakfi-brffr-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2554-amerika-birlesik-devletleri-ulusal-saglik-enstitusu-nih-ile-ikili-isbirligi-programi
http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2555/icerik-2555-gurcistan-shota-rustaveli-gurcu-ulusal-bilim-vakfi-srgnsf-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2556/icerik-2556-katar-ulusal-arastirma-fonu-qnrf-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2558/icerik-2558-tayland-ulusal-bilim-ve-teknoloji-kalkinma-ajansi-nstda-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/icerik-2560-pire-uluslararasi-arastirma-ve-egitim-icin-ortakliklar-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2591/icerik-2591-belarus-inovasyon-kurumu-bif-ile-sanayi-akademi-isbirligi-programi


Çok Taraflı Programlar 

Uluslararası Ortak Arama 

Uluslararası Fırsatlar 

Uluslararası Üyelikler 

Çerçeve Programları 

EUREKA 

Uluslararası Faaliyetler 

SORU /CEVAP İLE ANLAŞMA 

1. İkili işbirliği bulunan ülkelere ve açık çağrılara nasıl ulaşabilirim? 

 İkili işbirliği programlarına http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-diger-programlar adresinden, açık çağrılara 

isehttp://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar adresinden veya https://uidb-

pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 2. Uluslararası ikili ve çok taraflı işbirliği proje çağrılarının açılma tarihlerini önceden öğrenebilir miyim? 

 İkili ve çoklu işbirliği çağrıları çalışılan ülke özelinde farklılık gösterdiği için bütün programlar için takvim belirlenmesi mümkün olamamaktadır. Çağrı özelinde 

bilgi almak için ülke/proje sorumlusu ile irtibata geçebilirsiniz. 

 3. İkili işbirliği çağrılarında gelecek çağrıların tematik alanları önceden belirleniyor mu? 

 Tematik alanlar çoğunlukla çağrının açılmasına kısa bir süre kala karşı ülke ile ortak olarak ülke öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir ve çağrı 

duyurusunda belirtilir. Tematik alan önerileriniz için ülke sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 4. Yürürlükte olan TÜBİTAK destekli projem/projelerim var, ikili veya çoklu işbirliği çağrısına başvurabilir miyim? 

 Uluslararası işbirliği projelerinde yer alma limiti bulunmadığı için başvurabilirsiniz. 

5. Aynı çağrıya, farklı proje önerileriyle (birden fazla) başvuruda bulunabilir miyim?  Çağrı metninde aksi belirtilmediği sürece aynı çağrıya farklı proje 

önerileriyle başvurabilirsiniz. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-2
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-3
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-4
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-5
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-6
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-7
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri#kurumsal_alt_sayfa_2-block-8
http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-diger-programlar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/


 6. Daha önceden sunduğum fakat ret/iade olan bir projeyi, başka bir çağrıya tekrar sunabilir miyim? 

 Proje Önerisi Değişiklik Talep Formu doldurarak proje önerinizi aynı programın başka bir çağrısına veya farklı bir program çağrısına sunabilirsiniz. Bununla 

birlikte, 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 üçüncü kez başvuruda bulunulamaz. 

 7. İkili işbirliği projesinde yurtdışı araştırmacı yer alabilir mi?  ARDEB 1071 Programı kapsamında açılan çağrılarda desteklenecek olan projelerde yurtdışı 

araştırmacı yer alamaz. Ancak yurtdışı danışman yer alabilir. 

 8. Proje ekibinde en fazla kaç kişi yer alabilir?  

Araştırma projeleri: 

 Her projede bir proje yürütücüsü olabilir ve proje yürütücüsünün katkı oranı %100 olmalıdır.  

Projede yer alacak her bir araştırmacının katkısı en az %10 oranında olmalıdır ve bir projede en fazla 10 araştırmacı görev yapabilir. Projeye projenin 

sunulduğu kuruluştan farklı kuruluşta çalışan kişiler araştırmacı olarak projede yer alabilirler. 

 

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler. Bir projede danışman yer alabilmesi için 

projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev 

alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır. 

 

Bursiyer sayı konusunda kısıtlama yalnızca lisans bursiyerleri için geçerlidir. Bir projede lisans öğrencisi statüsünde en fazla dört bursiyer bulunabilir. Yüksek 

lisans, doktora ve doktora sonrası bursiyerler için limit bulunmamakla birlikte bir bursiyer en fazla bir projede yer alabilir. 

 

Projeye projenin sunulduğu kuruluştan da bursiyer olarak projede yer alabilmektedir. 

Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri: 

Araştırma projelerinden farklı olarak, projede proje yöneticisi ve proje yürütücü/yürütücüleri bulunabilir. Projede Türkiye'den yer alan kuruluşlar proje 

yöneticisi kuruluşun başvurusu kapsamında alt proje oluştururlar. Ana proje ve alt projelerin ekiplerinin oluşturulmasında araştırma projeleri kuralları 

geçerlidir. 

 9. K.K.T.C’deki bir üniversite/kurumda görevli kişiler ikili işbirliği projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alabilir mi? 

 K.K.T.C üniversiteleri ile imzalanan protokol gereği yalnızca ARDEB 1001 Programı kapsamında açılan çağrılarda desteklenen projelerde yer alabilirler. İkili 

işbirliği projelerinde K.K.T.C uyruklu bir kişi danışman olarak yer alabilir. 



 10. Daha önce desteklenmesine karar verilen projelere erişim imkânım var mı?  Desteklenmesine karar verilen projeler proje sahiplerinin hakları gereğince 

üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. 

 11. İkili ve çok taraflı programlara başvuru için ortak bulma konusunda destek sağlıyor musunuz? 

 Kurumumuz ortak bulma konusunda taahhüt verememektedir. Ancak destek için ülke/çağrı sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ortak aramak 

içinhttp://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-uluslararasi-ortak-arama adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 12. Proje başvurumun tamamlanması için Kuruluş Yetkilisi imzası gerekiyor. Kimler Kuruluş Yetkilisi olabilir? Kuruluş Yetkilisi sistemde tanımlı değilse 

nasıl ekleyebilirim? 

 Kuruluş yetkilisi olabilecek kişi listesi Kuruluş Yetkilisi ekleme hakkında detaylı bilgi için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden başvuru sistemine giriş 

yaparak "Kuruluş Yetkilisi" sekmesini ziyaret edebilirsiniz. 

 13. E-imza sürecinde projede yer alan araştırmacı için "İmzalamanız gereken dosya bulunmamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyoruz. Nasıl çözebiliriz? 

 Bu durum çoğunlukla araştırmacının yabancı uyruklu olması ancak ARBİS'te 99 ile başlayan 11 haneli kimlik numarasıyla kayıtlı olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Eğer araştırmacı yabancı uyruklu ve ARBİS kullanıcı adı pasaport numarası ise projeyi imzalayabilmesi için kullanıcı adının 99 ile başlayan 

kimlik numarası ile değiştirilmesi gerekir. Bu talebi ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz. Eğer projede yabancı uyruklu araştırmacı 

bulunmuyorsa sorunun çözülebilmesi için ülke sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 14. Özel bir kuruluşta yarı zamanlı olarak çalışıyorum. İkili işbirliği çağrısına başvurmak üzere proje yürütücüsü olabilir miyim? 

 Çağrı metninde özel kuruluşların başvurusu kısıtlanmadığı takdirde yarı zamanlı personel olarak yürütücü olabilirsiniz. Yalnızca özel kuruluşta 6 aydan fazla 

çalışıyor olmak şartı aranır. 

 15. İkili işbirliği projesi başvurusu yaparken sistemde karşı ülke ekibini de proje personeline eklemeli miyim? 

 UİDB-PBS'de başvuru sırasında yalnızca Türk ekibi proje personeli olarak sisteme tanımlamalısınız. Karşı ülkenin proje ekibine dair bilgileri başvuru formunda 

talep edildiği şekilde belirtmelisiniz. 

 16. Ar-Ge ve Yenilik projesi ile bir uluslararası çağrıya başvuru hazırlıyorum. Proje ekibinde Türkiye'den birden fazla kuruluş yer alıyor. Başvuru sırasında 

nasıl bir yol izlemeliyim? 

 Aynı uluslararası Ar-Ge ve Yenilik projesinde Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda 

bulunulmalıdır. TÜBİTAK’a Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-uluslararasi-ortak-arama
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
mailto:ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr


ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması zorunludur. Bu kural Araştırma Projeleri için geçerli olmayıp, projede projenin sunulduğu kuruluştan farklı 

kuruluşta çalışan kişiler araştırmacı olarak projede yer alabilirler. Araştırma Projelerinde proje ekibi farklı kuruluşlardan da olsa araştırmacılar Proje Başvuru 

Sistemi (PBS) üzerinde "Proje Personeli" sekmesi altında eklenmelidir. 

 17. Nitelikli elektronik imza sertifikasına sahip değilim, e-imza yerine mobil imza kullanabilir miyim?  Başvuru sistemlerinde alt yapılar mobil imza ile 

uyumlu olmadığı için başvuru için yalnızca e-imza kullanılabilir. 

 18. Proje başvurusunu karşı ortak ve biz nasıl yazacağız, hangi detayları vermemiz gerekli? 

 Proje başvuru formunun hem ortak hem yurtdışı ortağınız ile ayrı olduğu çağrılarda hem Türk ekibin hem de proje ortağınızın proje kapsamında yapacakları 

çalışmalar ve kendi sorumluluklarındaki iş paketleri hakkında detaylı bilgi vermeniz gerekmektedir. Projeniz karşı ortak ile yürüteceğiniz çalışmalar ve 

kuracağınız işbirliği ile birlikte bir bütün olarak değerlendirileceği için her iki tarafın da projedeki görevlerinin belirtilmesi beklenmektedir. 

 19. Emekliler projede araştırmacı olduklarında e-imza gerekli midir ve PTİ alabiliyorlar mı?  Emekli araştırmacıların da e-imzası gerekmektedir. Ancak 

hâlihazırda bir kurum personeli olmadıkları için Kurum yetkilisi imzası gerekmemektedir. Emeklilere PTİ ödemesi yapılamamaktadır. 

 20. Projede yer alacak olan bursiyerlerin isimlerini başvuru sırasında belirtmeme gerek var mı?  Proje başvurusu sırasında sadece bursiyer sayı ve 

niteliğinin (lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası) ve bursiyerin hangi iş paketinde yer alacağının belirtilmesi gerekmekte olup kesin kimlik bilgileri 

sözleşme sürecinde talep edilmektedir. 

 21. İkili işbirliği projelerinde en fazla kaç bursiyer yer alabilir?  Bir projede en fazla 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir. Yüksek lisans, doktora ve 

doktora sonrası bursiyerler için limit bulunmamakla birlikte bir bursiyer en fazla bir projede yer alabilir. Bursiyer limitleri ve bütçe detayları için UİDB-PBS'de 

yer alan Bütçe ve Gerekçesi Formunu inceleyebilirsiniz. 

 22. Bursiyerler proje yürütücü ve/veya araştırmacılarının bağlı bulunduğu Kurumun öğrencisi olmak zorunda mıdır?  Bursiyerler yürütücü ve 

araştırmacıların bulunduğu kurum dışından da yazılabilir. 

 23. Doktora öğrencisi olarak projede bursiyer olarak yer alacağım fakat proje yürürlükteyken doktoramı bitirmiş olacağım. Projede bursiyer olarak yer 

almaya devam edebilir miyim veya araştırmacı olarak projede yer alabilir miyim? 

 Doktoranız tamamlandıktan sonra proje kapsamında TÜBİTAK bursiyeri olarak yer almaya devam edemezsiniz. Fakat proje yürütücünüz uygun gördüğü 

takdirde proje çalışmalarında yer almaya devam edebilirsiniz ve ilgili yayınlarda isminiz geçebilir. Doktoranızı tamamladıktan sonra projede araştırmacı olarak 

yer alabilmeniz için Proje Yürütücüsünün sizi araştırmacı olarak ekleme talebinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir kurumda çalışmadan projede 

doktora sonrası araştırmacı olarak da yer almak üzere talepte bulunulabilir. Bu talepler ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından incelenerek onaylanırsa 

projede araştırmacı olarak veya doktora sonrası bursiyer olarak yer alabilirsiniz. 



 24. Burslar proje bütçesine dâhil midir? 

 Proje kapsamında bursiyerlere ödenen burslar proje bütçesine dâhildir. Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanlara ise ilgili 

mevzuatta yer alan hususlara uygun olması şartıyla proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ödenebilir. PTİ ve Kurum Hissesi proje bütçesine dâhil değildir.  

1. İkili projelerde yıllık bütçe limiti ne kadar? 

 Yıllık bütçe limiti bulunmamaktadır. Projenizin toplam bütçesi çağrı metninde belirtilen maksimum miktar kadar olabilmektedir. 

 2. Ortak proje yürüttüğüm ülkeye yapacağım seyahatler için bir sınırlama var mı? 

 İkili işbirliği seyahat limitleri karşı ülke ile imzalanan anlaşma çerçevesinde belirlenir ve çağrı duyurusunda belirtilir. İkili işbirliği seyahatleri için özel olarak 

belirlenmiş bir bütçe üst sınırı bulunmamaktadır, çağrı duyurusunda belirtilen limitlerin aşılmaması yeterlidir. 

 3. İkili işbirliği seyahatim için bütçe hesaplaması yapıyorum. Uçak bileti ve gündelik miktarını nasıl hesaplamalıyım? 

 Uçak bileti tutarını yapacağınız ön araştırma sonucunda tahmini bir değer olarak yazabilirsiniz. Gündelikler 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince 

ödenir. 2020 yılı için hesaplanmış olan gündelik tutarları için ülke sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 4. Proje kapsamında alınabilecek makine ve teçhizat için herhangi bir bütçe limiti var mıdır? 

 Makine ve teçhizat alımı için herhangi bir limit bulunmamaktadır. Proje kapsamında gerekçelendirilmiş olması ve bütçenin kalanıyla dengeli olması 

beklenmektedir. Makine ve teçhizat alımı için başvuru esnasında mutlaka proforma faturalar yüklenmelidir. 

 5. Projede yürütücü olmayan kişiler makine-teçhizat talebinde bulunabilir mi? 

 Makine-teçhizat talepleri yalnızca proje yürütücüsünün kadrolu personeli olduğu kurum için yapılabilmektedir. 

 6. İkili işbirliği projelerinde çalıştay/konferans gibi bilimsel etkinlik faaliyetleri düzenlenebiliyor mu? 

 İkili işbirliği çağrılarında proje kapsamında düzenlenecek olan bilimsel etkinlikler desteklenir. Bütçe limitleri için her çağrı özelinde UİDB-PBS'de yer alan 

Bütçe ve Gerekçesi Formunu inceleyebilirsiniz. 

 7. Sarf malzemeler için proforma fatura gerekiyor mu? 

Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur ancak değerlendirmeye imkân verecek ayrıntıda liste verilmesi zorunludur. Yalnızca makine-teçhizat, 

danışmanlık ve hizmet alımları için proforma fatura talep edilmektedir. 



 8. Proforma faturalar KDV dâhil olarak mı hesaplanmış olmalıdır? 

 Temin ettiğiniz proforma faturalarınız KDV dâhil olarak hesaplanmış olmalıdır. Faturalarınız KDV dâhil değilse, KDV’yi de ilave ederek hesaplama yaparak 

bütçe tablonuza eklemeniz gerekmektedir. 

 9. Özel sektör çalışanlarına proje kapsamında Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenebilir mi? 

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade 

gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının (vakıf üniversiteleri dâhil) kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir. Proje 

temel araştırma niteliği taşıyorsa, proje yürütücüsü kurumun özel kuruluş olması halinde, proje yürütücüsüne ve bu kuruluşta çalışan araştırmacılara proje 

teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenir (Bu durum Ar-Ge ve Yenilik Projeleri için geçerli değildir). 

 10. Yabancı uyruklular projede görev alarak Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) alabilir mi? 

 Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta çalışan yabancı uyruklu kişiler projelerde görev alarak PTİ alabilirler. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu 

yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda Türkiye'de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesinin başvuru 

esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

 11. İkili işbirliği projesi kapsamında düzenlemeyi planladığım çalıştay/konferans/etkinliğe yurtdışından araştırmacı davet etmek istiyorum. Seyahat 

masraflarını bütçelendirebilir miyim? 

 Temsil ve tanıtma giderleri kapsamında fonlanan etkinliklere yurtdışı araştırmacı davet edilemez, dolayısıyla böyle bir masrafı proje kapsamında 

bütçelendiremezseniz. 

 12. 1071 Programı kapsamında desteklenen uluslararası işbirliği çağrılarında özel kuruluş olarak başvuru yapmayı planlıyoruz. Destek oranı nedir? 1071 

Programı kapsamında desteklenen Araştırma projeleri kamu veya özel kuruluş fark etmeksizin %100 oranında desteklenir. Ancak Ar-Ge ve Yenilik 

projelerinde büyük firmalar %60, KOBİ'ler %75 oranında desteklenir. Başvuru yapmayı planladığınız çağrı kapsamında Araştırma ve/veya Ar-Ge ve Yenilik 

projelerinin destekleneceğini çağrı metninden ve çağrı web sitesinden öğrenebilirsiniz. 

 13. Özel kuruluş olarak Ar-Ge ve Yenilik projesi ile bir uluslararası işbirliği çağrısına başvuruda bulunmak istiyoruz. Kendi katkımız ve TÜBİTAK'tan talep 

ettiğimiz katkı toplamı çağrı metninde belirtilen proje bütçe üst sınırını aşmamalı mıdır? 

 Çağrı metninde belirtilen proje bütçe üst sınırı, TÜBİTAK'tan talep edilebilecek maksimum tutarı ifade eder. Proje bütçesi, proje ekibinde yer alan 

kuruluşların katkısı ile söz konusu üst sınırın üzerinde olabilir. 

 14. Bütçe ve Gerekçesi Formundaki ‘Öneren Kuruluş Katkısı’ ve ‘ Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı’ ile ne kastedilmektedir? 



 TÜBİTAK’tan talep edilen fon miktarı (çağrı metninde belirtilen maksimum bütçe miktarını aşmayacak şekilde) ‘TÜBİTAK’tan Talep Edilen Katkı’ sırasının 

hizasında ilgili kalemlere dağıtılır. 

Eğer Proje Yürütücüsünün çalıştığı Kuruluş tarafından projeye katkı sağlanacaksa ‘Öneren Kuruluş Katkısı’ sırasının hizasında ilgili kalemin sütununda katkı 

miktarı belirtilir. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için boş bırakılabilir (katkı yoksa). Özel kuruluşlar ise 

%100 oranında desteklenmeyip; büyük ölçekli firmalar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında desteklenebileceği için kalan miktar (firmanın karşılayacağı kısım) 

burada belirtilmelidir. TÜBİTAK veya Proje Yürütücüsünün çalıştığı Kuruluş haricinde bir kuruluş tarafından projeye katkı sağlanacaksa, ‘Destekleyen Diğer 

Kuruluş Katkısı’ sırasının hizasında ilgili kalemin sütununda katkı miktarı belirtilir. Katkı yoksa boş bırakılır. 

1. Projem TÜBİTAK tarafından kabul edilir, ancak karşı ülke tarafından reddedilirse ne olur?  Projenin yürürlüğe girebilmesi için her iki kuruluşun da proje 

önerisini desteklemesi gerektiği için, projeniz otomatik olarak reddedilir. 

 2. İkili İşbirliği Çağrısına proje başvurumu gerçekleştirdim. Sonuçlar ne zaman açıklanır?  Sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4-6 ay sonra 

açıklanmaktadır. Sonuç duyurularını web-sitemizden takip edebilirsiniz. 

 3. İkili İşbirliği Çağrıları sonunda kaç proje destekleneceği belli midir?  Desteklenecek proje sayısı çağrı ve ülke özelinde farklılık göstermektedir. Ülke/çağrı 

sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 4. Projeler hangi kritlerlere göre değerlendiriliyor? 

 Projeler aşağıdaki beş ana kritere göre değerlendirilmektedir.              

 1. Bilimsel ve Teknolojik Mükemmellik                                        

2. Yöntem                                                                                            

3. Proje Yönetimi                                                                                  

4. Uluslararası İşbirliği                                                                         

5. Yaygın Etki     

  1. İkili işbirliği bulunan ülkelere ve açık çağrılara nasıl ulaşabilirim?  

İkili işbirliği programlarına http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-diger-programlar adresinden, açık çağrılara 

isehttp://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar adresinden veya https://uidb-

pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-diger-programlar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/


 2. Uluslararası ikili ve çok taraflı işbirliği proje çağrılarının açılma tarihlerini önceden öğrenebilir miyim? 

 İkili ve çoklu işbirliği çağrıları çalışılan ülke özelinde farklılık gösterdiği için bütün programlar için takvim belirlenmesi mümkün olamamaktadır. Çağrı özelinde 

bilgi almak için ülke/proje sorumlusu ile irtibata geçebilirsiniz. 

 3. İkili işbirliği çağrılarında gelecek çağrıların tematik alanları önceden belirleniyor mu? 

 Tematik alanlar çoğunlukla çağrının açılmasına kısa bir süre kala karşı ülke ile ortak olarak ülke öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir ve çağrı 

duyurusunda belirtilir. Tematik alan önerileriniz için ülke sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 4. Yürürlükte olan TÜBİTAK destekli projem/projelerim var, ikili veya çoklu işbirliği çağrısına başvurabilir miyim? 

 Uluslararası işbirliği projelerinde yer alma limiti bulunmadığı için başvurabilirsiniz. 

 5. Aynı çağrıya, farklı proje önerileriyle (birden fazla) başvuruda bulunabilir miyim? 

 Çağrı metninde aksi belirtilmediği sürece aynı çağrıya farklı proje önerileriyle başvurabilirsiniz. 

 6. Daha önceden sunduğum fakat ret/iade olan bir projeyi, başka bir çağrıya tekrar sunabilir miyim? 

 Proje Önerisi Değişiklik Talep Formu doldurarak proje önerinizi aynı programın başka bir çağrısına veya farklı bir program çağrısına sunabilirsiniz. Bununla 

birlikte, 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 üçüncü kez başvuruda bulunulamaz. 

 7. İkili işbirliği projesinde yurtdışı araştırmacı yer alabilir mi? 

 ARDEB 1071 Programı kapsamında açılan çağrılarda desteklenecek olan projelerde yurtdışı araştırmacı yer alamaz. Ancak yurtdışı danışman yer alabilir. 

 8. Proje ekibinde en fazla kaç kişi yer alabilir? 

 Araştırma projeleri: 

 Her projede bir proje yürütücüsü olabilir ve proje yürütücüsünün katkı oranı %100 olmalıdır.  

Projede yer alacak her bir araştırmacının katkısı en az %10 oranında olmalıdır ve bir projede en fazla 10 araştırmacı görev yapabilir. Projeye projenin 

sunulduğu kuruluştan farklı kuruluşta çalışan kişiler araştırmacı olarak projede yer alabilirler.  

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler. Bir projede danışman yer alabilmesi için 

projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev 

alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.  



Bursiyer sayı konusunda kısıtlama yalnızca lisans bursiyerleri için geçerlidir. Bir projede lisans öğrencisi statüsünde en fazla dört bursiyer bulunabilir. Yüksek 

lisans, doktora ve doktora sonrası bursiyerler için limit bulunmamakla birlikte bir bursiyer en fazla bir projede yer alabilir.  

Projeye projenin sunulduğu kuruluştan da bursiyer olarak projede yer alabilmektedir. 

 

Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri: 

Araştırma projelerinden farklı olarak, projede proje yöneticisi ve proje yürütücü/yürütücüleri bulunabilir. Projede Türkiye'den yer alan kuruluşlar proje 

yöneticisi kuruluşun başvurusu kapsamında alt proje oluştururlar. Ana proje ve alt projelerin ekiplerinin oluşturulmasında araştırma projeleri kuralları 

geçerlidir. 

 9. K.K.T.C’deki bir üniversite/kurumda görevli kişiler ikili işbirliği projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alabilir mi? 

 K.K.T.C üniversiteleri ile imzalanan protokol gereği yalnızca ARDEB 1001 Programı kapsamında açılan çağrılarda desteklenen projelerde yer alabilirler. İkili 

işbirliği projelerinde K.K.T.C uyruklu bir kişi danışman olarak yer alabilir. 

 10. Daha önce desteklenmesine karar verilen projelere erişim imkânım var mı? 

 Desteklenmesine karar verilen projeler proje sahiplerinin hakları gereğince üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. 

 11. İkili ve çok taraflı programlara başvuru için ortak bulma konusunda destek sağlıyor musunuz? 

 Kurumumuz ortak bulma konusunda taahhüt verememektedir. Ancak destek için ülke/çağrı sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ortak aramak 

içinhttp://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-uluslararasi-ortak-arama adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 12. Proje başvurumun tamamlanması için Kuruluş Yetkilisi imzası gerekiyor. Kimler Kuruluş Yetkilisi olabilir? Kuruluş Yetkilisi sistemde tanımlı değilse 

nasıl ekleyebilirim?  Kuruluş yetkilisi olabilecek kişi listesi Kuruluş Yetkilisi ekleme hakkında detaylı bilgi için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden 

başvuru sistemine giriş yaparak "Kuruluş Yetkilisi" sekmesini ziyaret edebilirsiniz. 

 13. E-imza sürecinde projede yer alan araştırmacı için "İmzalamanız gereken dosya bulunmamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyoruz. Nasıl çözebiliriz? 

 Bu durum çoğunlukla araştırmacının yabancı uyruklu olması ancak ARBİS'te 99 ile başlayan 11 haneli kimlik numarasıyla kayıtlı olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Eğer araştırmacı yabancı uyruklu ve ARBİS kullanıcı adı pasaport numarası ise projeyi imzalayabilmesi için kullanıcı adının 99 ile başlayan 

kimlik numarası ile değiştirilmesi gerekir. Bu talebi ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz. Eğer projede yabancı uyruklu araştırmacı 

bulunmuyorsa sorunun çözülebilmesi için ülke sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 14. Özel bir kuruluşta yarı zamanlı olarak çalışıyorum. İkili işbirliği çağrısına başvurmak üzere proje yürütücüsü olabilir miyim? 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-uluslararasi-ortak-arama
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
mailto:ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr


 Çağrı metninde özel kuruluşların başvurusu kısıtlanmadığı takdirde yarı zamanlı personel olarak yürütücü olabilirsiniz. Yalnızca özel kuruluşta 6 aydan fazla 

çalışıyor olmak şartı aranır. 

 15. İkili işbirliği projesi başvurusu yaparken sistemde karşı ülke ekibini de proje personeline eklemeli miyim? 

 UİDB-PBS'de başvuru sırasında yalnızca Türk ekibi proje personeli olarak sisteme tanımlamalısınız. Karşı ülkenin proje ekibine dair bilgileri başvuru formunda 

talep edildiği şekilde belirtmelisiniz. 

 16. Ar-Ge ve Yenilik projesi ile bir uluslararası çağrıya başvuru hazırlıyorum. Proje ekibinde Türkiye'den birden fazla kuruluş yer alıyor. Başvuru sırasında 

nasıl bir yol izlemeliyim? 

 Aynı uluslararası Ar-Ge ve Yenilik projesinde Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda 

bulunulmalıdır. TÜBİTAK’a Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında 

ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması zorunludur. Bu kural Araştırma Projeleri için geçerli olmayıp, projede projenin sunulduğu kuruluştan farklı 

kuruluşta çalışan kişiler araştırmacı olarak projede yer alabilirler. Araştırma Projelerinde proje ekibi farklı kuruluşlardan da olsa araştırmacılar Proje Başvuru 

Sistemi (PBS) üzerinde "Proje Personeli" sekmesi altında eklenmelidir. 

 17. Nitelikli elektronik imza sertifikasına sahip değilim, e-imza yerine mobil imza kullanabilir miyim? 

 Başvuru sistemlerinde alt yapılar mobil imza ile uyumlu olmadığı için başvuru için yalnızca e-imza kullanılabilir. 

 18. Proje başvurusunu karşı ortak ve biz nasıl yazacağız, hangi detayları vermemiz gerekli? 

 Proje başvuru formunun hem ortak hem yurtdışı ortağınız ile ayrı olduğu çağrılarda hem Türk ekibin hem de proje ortağınızın proje kapsamında yapacakları 

çalışmalar ve kendi sorumluluklarındaki iş paketleri hakkında detaylı bilgi vermeniz gerekmektedir. Projeniz karşı ortak ile yürüteceğiniz çalışmalar ve 

kuracağınız işbirliği ile birlikte bir bütün olarak değerlendirileceği için her iki tarafın da projedeki görevlerinin belirtilmesi beklenmektedir. 

 19. Emekliler projede araştırmacı olduklarında e-imza gerekli midir ve PTİ alabiliyorlar mı? 

 Emekli araştırmacıların da e-imzası gerekmektedir. Ancak hâlihazırda bir kurum personeli olmadıkları için Kurum yetkilisi imzası gerekmemektedir. 

Emeklilere PTİ ödemesi yapılamamaktadır. 

 20. Projede yer alacak olan bursiyerlerin isimlerini başvuru sırasında belirtmeme gerek var mı? 

 Proje başvurusu sırasında sadece bursiyer sayı ve niteliğinin (lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası) ve bursiyerin hangi iş paketinde yer alacağının 

belirtilmesi gerekmekte olup kesin kimlik bilgileri sözleşme sürecinde talep edilmektedir. 



 21. İkili işbirliği projelerinde en fazla kaç bursiyer yer alabilir? 

 Bir projede en fazla 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir. Yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası bursiyerler için limit bulunmamakla birlikte bir 

bursiyer en fazla bir projede yer alabilir. Bursiyer limitleri ve bütçe detayları için UİDB-PBS'de yer alan Bütçe ve Gerekçesi Formunu inceleyebilirsiniz. 

 22. Bursiyerler proje yürütücü ve/veya araştırmacılarının bağlı bulunduğu Kurumun öğrencisi olmak zorunda mıdır? 

 Bursiyerler yürütücü ve araştırmacıların bulunduğu kurum dışından da yazılabilir. 

 23. Doktora öğrencisi olarak projede bursiyer olarak yer alacağım fakat proje yürürlükteyken doktoramı bitirmiş olacağım. Projede bursiyer olarak yer 

almaya devam edebilir miyim veya araştırmacı olarak projede yer alabilir miyim? 

 Doktoranız tamamlandıktan sonra proje kapsamında TÜBİTAK bursiyeri olarak yer almaya devam edemezsiniz. Fakat proje yürütücünüz uygun gördüğü 

takdirde proje çalışmalarında yer almaya devam edebilirsiniz ve ilgili yayınlarda isminiz geçebilir. Doktoranızı tamamladıktan sonra projede araştırmacı olarak 

yer alabilmeniz için Proje Yürütücüsünün sizi araştırmacı olarak ekleme talebinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir kurumda çalışmadan projede 

doktora sonrası araştırmacı olarak da yer almak üzere talepte bulunulabilir. Bu talepler ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından incelenerek onaylanırsa 

projede araştırmacı olarak veya doktora sonrası bursiyer olarak yer alabilirsiniz. 

 24. Burslar proje bütçesine dâhil midir? 

 Proje kapsamında bursiyerlere ödenen burslar proje bütçesine dâhildir. Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanlara ise ilgili 

mevzuatta yer alan hususlara uygun olması şartıyla proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ödenebilir. PTİ ve Kurum Hissesi proje bütçesine dâhil değildir.  

1. İki aşamalı başvurusu olan Era-Net projelerinde, ikinci aşama başvurum sırasında bütçemde değişiklik yapabilir miyim? 

 Bazı Era-Net projelerinde birinci aşama başvurunuz sırasında TÜBİTAK’a sunduğunuz toplam bütçede artış yapılması mümkün değilken bazı projelerde 

mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için çağrı sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 2. İki aşamalı başvurularda, birinci aşama başvurum sırasında proje ekibime dâhil etmediğim bir araştırmacıyı, ikinci aşamada ekibime dâhil edebilir 

miyim? 

 Evet, dâhil edebilirsiniz. Ancak ikinci aşama başvurunuzu tamamladıktan sonra proje ekibinize yeni bir araştırmacı eklemeniz mümkün değildir. Projeniz 

desteklenmeye uygun bulunursa, sözleşme aşamasından sonra projede bahsi geçen kişiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek ARDEB’e dilekçe iletebilirsiniz. 

Talebiniz onaylandığı takdirde ilgili araştırmacıyı projenize dâhil edebilirsiniz. 

 3. İki aşamalı başvurularda, makine-teçhizat bilgilerinin ilk aşama başvuru sırasında girilmesi gerekmekte midir? 



 Mevcut ve talep edilen makine-teçhizat bilgilerinin birinci aşama başvuru sırasında girilmesi zorunlu değildir, ikinci aşama başvuru sırasında 

girilebilmektedir. Talep edilen makine-teçhizat için toplam bütçenin, Bütçe ve Gerekçesi Formundaki ilgili kalemde belirtilmesi yeterlidir. 

 4. İki aşamalı başvurularda, Etik Kurul Onay Belgesi ve/veya Yasal/Özel İzin Belgesinin birinci aşama başvuruda iletilmesi zorunlu mudur? 

 Birinci aşama başvurularda bu belgelerin iletilmesi istenmemektedir. Birinci aşama başvuruda başarılı bulunarak tam başvuru yapmaya hak kazanan proje 

sahiplerinden, ikinci aşama başvuruları sırasında bu belgeleri iletmeleri istenecektir. 

Bu belgelerin gerekli olması durumunda, proje başvurunuz sırasında “Etik Kurul Onay Belgesi Gerekli mi? / Yasal/Özel İzin Belgeleri Gerekli mi?” sorularını 

‘Gerekli’ olarak işaretleyiniz. İlgili belgeler yüklenmeden sistem başvurunuzda ilerlemenize izin vermeyecektir. Bu durumda, ‘İlgili belge 2.aşama başvuruda 

iletilecektir’ yazılı bir dosyayı sisteme yükleyerek ilerleyebilirsiniz. 

 5. İki aşamalı başvurularda, makine-teçhizat ve hizmet alımı için proforma faturaların ilk aşama başvuruda iletilmesi gerekir mi? 

 Makine-teçhizat ve hizmet alımları için proforma faturalar talep edilmektedir. Fakat bu faturaların ikinci aşama başvurular sırasında iletilmesi yeterlidir, 

birinci aşamada iletilmesine gerek yoktur. 

 6. TÜBİTAK'a sunduğumuz proje başlığı ile Era-Net projesine sunduğumuz proje başlığı aynı mı olmalıdır yoksa Türk ekibinin projedeki bölümü için farklı 

bir başlık mı kullanılmalıdır? 

 TÜBİTAK'a sunduğunuz projenin başlığı uluslararası program çağrısına sunduğunuz projenin başlığı ile aynı olmalıdır. 

 7. Adam ay nasıl hesaplanır?  Adam ay (PM) öngörüsü yapılırken her bir iş paketindeki işlerin toplam kaç ay süreceği, ilgili paydaşın sorumlu olduğu işlerin 

proje toplamında (veya iş paketi bazında) kaç personel tarafından gerçekleştirileceği, bu personellerin aylık zamanlarının ne kadarlık bir yüzdesini ayırarak 

işin yapılacağı bilgilerinin dikkate alınması gerekir. Her bir takvim ayında bir kişi için çalışılacak maksimum sürenin 1 PM olduğundan hareketle ilgili hesap 

yapılabilir. 

Adam ayı hesaplarken projede çalışırken yalnızca üretken olacağınız saatler toplamını almanız önemlidir. 36 aylık bir projede yer alacak olsanız bile, 36 ay 

boyunca sadece bu projede çalışmayacaksanız, aslında PM'i 36 ay olarak yazmamalısınız. Örneğin; projede 3 ay boyunca 8 saatlik bir çalışma gününün 

yarısını projeyle ilgilenerek geçirecekseniz; bunu 1,5 PM olarak yazabilirsiniz. 

1. 2515 COST Programında yürütücü ve araştırmacı olunması açısından bir kota sınırlaması var mıdır? 

 2515 Programı uluslararası statülü bir TÜBİTAK destek programı olduğu için aynı anda yürütücü ve araştırmacı olunabilecek proje üst limiti 

bulunmamaktadır. 



 2. 2515 programına başvuru yaptıktan sonra COST’a ayrı bir başvuru yapılmasına gerek var mıdır? 2515 başvurusu desteklenir ama COST’a başvuru 

yapamazsak 2515 süreci ve desteği ile ilgili ne olur? 

 2515 Programına başvuru yapmanızın amacı bir COST Aksiyonunda yer almaktır. Şayet bir COST Aksiyonuna katılım amacıyla gerçekleştirilmiyorsa veya 

katılım sağlanması amaçlanan COST Aksiyonunda Türkiye’ye ayrılan iki kişilik Yönetim Komitesi kotası katılım açısından uygun değilse başvurunuz iade 

edilecektir. Dolayısıyla projenizin değerlendirilip kabul edildikten sonra yaşanması muhtemel bir sıkıntı bulunmamaktadır. Projenin değerlendirilmesine 

engel bir durum varken değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir. 

 3. 2515 COST Programına ne zaman başvurabilirim? 

 2515 COST Programı sürekli başvuruya açık olup istenilen tarihte başvuru yapılabilmektedir. 

 4. Önce TÜBİTAK’a 2515 COST Programı başvurusu yapıp başvuru desteklendikten sonra COST’a ayrıca başvuru yapılması gerekiyor mu? 

 TÜBİTAK’a hâlihazırda yürürlükte olan ve Türkiye’den başvuruya uygun bir COST Aksiyonu’na katılım amacıyla bir 2515 COST Programı başvurusunda 

bulunulmaktadır. Proje desteklendiğinde doğrudan Aksiyon atamanız gerçekleştirilmektedir. COST’a ayrıca bir başvuru yapmanıza gerek olmayacaktır. 

 5. Yeni bir COST Aksiyon önerisinde bulunmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 Yeni bir Aksiyon oluşturmak size büyük ölçekli bir uluslararası bilimsel platformun yöneticiliğini vereceğinden kariyeriniz açısından büyük prestij 

sağlayacaktır. Bununla birlikte COST Aksiyonunuz kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerle ilgili söz sahibi olma şansınız olacaktır. Örneğin görev 

yapmakta olduğunuz üniversite/kurum/kuruluşta tamamıyla COST bütçesi ile büyük uluslararası çalıştaylar düzenleyebilirsiniz. Bir COST Aksiyonu önermeye 

yönelik koşullarla ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.cost.eu/participate/open_call  adresini inceleyebilirsiniz. Ayrıca önermiş olduğunuz COST Aksiyonunun 

kabul edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından sunulan COST Aksiyon Önerme Teşvik ödülüne başvuruda bulunabilirsiniz. 

 6. COST projesi için yeni bir Aksiyon oluşturmak istiyorum, kazanma olasılığım nedir? 

 COST Aksiyon önerileri zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Şimdiye dek Türkiye’den iki araştırmacının Aksiyon önerisi COST tarafından kabul 

edilmiştir. Ancak kurallarına uygun sunulduğu sürece başvurunuzun onaylanma şansı her daim bulunmaktadır. TÜBİTAK olarak gerekli desteği vermekten 

memnuniyet duyarız. 

 7. COST Aksiyonunu Türkiye’den bir araştırmacının önerip önerisinin kabul edilmesi durumunda yönetimi Türk proje grubunda mı olacaktır? Ayrıca 

yönetim faaliyetleriyle ilgili bir ek ödenek olacak mıdır? Aksiyon önerisinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 COST bir Avrupa Birliği projesi olmadığı için bir uluslararası araştırma projelerine göre farklılıklar göstermektedir. COST bir uluslararası bilimsel ağ 

faaliyetidir. Araştırmayı desteklemezken çalıştaylar, yönetim komitesi toplantıları, kısa süreli bilimsel faaliyetler, çalışma gurubu toplantıları, kış/yaz kursları 

http://www.cost.eu/participate/open_call


gibi faaliyetler COST tarafından desteklenir. Bu kapsamda yöneticisi siz olsanız dahi söz konusu faaliyetlerle ilgili tüm ülke temsilcilerinin oluşturduğu 

Yönetim Komitesi (Management Committee) birlikte karar almaktadır. Yönetim açısından COST’un doğrudan kişiye ödediği ek bir destek bulunmamakta 

ancak tüm faaliyetler Aksiyon bütçesinden karşılanmaktadır. Türkiye’den sürecin başlatılması ve yürütülmesi açısından büyük bir uluslararası ağın lideri 

konumunda olmak, Türkiye’de çalışmakta olduğunuz kurumunuzda COST bütçesi ile uluslararası bilimsel faaliyetler gerçekleştirebilmek gibi faydalar elde 

edebilirsiniz. Dezavantajı ise; COST Aksiyonu öneri süreci ve yürürlüğe girdikten sonraki süreçler yürütülmesi açısından zahmetli olabilmektedir ancak katma 

değeri yüksek bir geri dönüş sağlayacaktır. 

 8. Önerilecek COST Aksiyonlarının önceden sunulmuş olan Aksiyonlarla benzerlik taşımaması gerekiyor. Bunun için ne yapılabilir? 

 Önerilmesi planlanan yeni COST Aksiyonunun önceki aksiyonlarla benzerlik taşımaması gerekmektedir ancak benzerlik konusunda COST tarafından esnek bir 

tutum sergilenmektedir. Aksiyon önerisi yapılmadan öncehttp://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions adresinden şimdiye dek önerilmiş Aksiyonların 

incelenmesi yararlı olacaktır. 

 9. COST Kuruluşuna yeni bir Aksiyon önerisinde bulunduk. Acaba sonuçlar ne zaman açıklanır? 

 COST Aksiyonları senede 2 defa önerilmekte ve aynı şekilde senede 2 defa değerlendirmesi tamamlanan Aksiyonlar COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi 

tarafından onaylanmaktadır. Bu tarihler olağan dışı bir durum oluşmadığı sürece Nisan ve Kasım aylarında gerçekleşmektedir. 

 10. Bir Aksiyona atanmış araştırmacıları ve Türkiye açısından Aksiyonun katılım açısından uygunluğunu nasıl öğrenebilirim?  Aksiyona atanmış tüm 

araştırmacıların listesi Aksiyon sayfasındaki “Management Committee” (Yönetim Komitesi-MC) başlığı tıklanarak görülebilmektedir. Bir Aksiyona her bir 

ülkeden en fazla iki adet Yönetim Komitesi asil üyesi (MC Member) atanabilmekte olup “Management Committee” listesinde bir ülkeden atanmış iki adet 

araştırmacı olması durumunda söz konusu Aksiyona o ülke araştırmacıları tarafından başvuru yapılamamaktadır. Bir Aksiyonda Türkiye’den atanmış iki adet 

asil üye olması durumunda yapılacak olan başvurular TÜBİTAK tarafından iade edilmektedir. 

1. Lisans/yüksek lisans öğrencisiyim EMBO bilimsel etkinliklerine (sempozyum, çalıştay, pratik kurs vb.) katılabilir miyim? 

 EMBO bilimsel etkinliklerine çoğunlukla doktora öğrencileri ve doktora derecesine sahip araştırmacılar katılım sağlamaktadır. Ancak, lisans/yüksek lisans 

eğitiminizin konusuna bağlı olarak ilgili EMBO etkinlik sorumlusuna e-posta ile konuyu danışarak katılımcı olup olamayacağınızı sorabilirsiniz. 

 2. EMBO'nun yurt dışı doktora burs programı var mı?   EMBO'nun yurtdışı doktora burs programı yoktur. 

 3. EMBO bilimsel etkinliğine katılım için TÜBİTAK'tan seyahat ve/veya katılım desteği alabilir miyim?   TÜBİTAK tarafından özel olarak EMBO etkinliklerine 

katılım sağlama desteği bulunmamaktadır. 

http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions


 4. Biyoloji/moleküler biyoloji lisans/yüksek lisans öğrencisiyim EMBO burslarına başvurabilir miyim?   EMBO araştırma bursları doktora öğrencisi ve 

doktora sonrası araştırmacılara destek vermektedir. Bu nedenle söz konusu burslara başvuru yapamazsınız.  

 5. Sempozyum/çalıştay düzenlemek istiyorum. EMBO'dan organizasyon desteği alabilir miyim? 

 Söz konusu etkinlik EMBO'nun faaliyet alanlarına giren konularda (http://embo.org/about-embo/subject-areas)  olmak koşuluyla EMBO etkinlik düzenleme 

desteği alabilirsiniz. 

Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayınız. http://embo.org/documents/courses_and_workshops/EMBO_WS_organizer_guidelines.pdf 

6. Başka bir organizasyonun düzenlediği etkinlik için EMBO'dan katılım desteği alabilir miyim? 

 EMBO'nun etkinklik programı kapsamında yer almayan programlara katılım için herhangi bir desteği bulunmamaktadır. 

 7. EMBO'nun doktora sonrası araştırmacılar için bursları var mı? 

 EMBO'nun faaliyet alanlarından (http://embo.org/about-embo/subject-areas) herhangi birinde araştırma yapmaktaysanız; doktora sonrası araştırmacılara 

yönelik EMBO Kısa Dönem/ Uzun Dönem/ Yerleşim Desteği ve Genç Araştırmacı Ödülü gibi farklı programlarına başvurabilirsiniz. Başvuru 

koşullarını http://www.embo.org/funding-awards sayfasından inceleyebilirsiniz. 

 8. Tıp doktoruyum EMBO Burslarına başvuru yapabilir miyim?   Doktora derecesine sahip bir araştırmacıya eş değer araştırma faaliyetlerinde 

bulunduğunuzu kanıtlamak koşuluyla EMBO burs programlarına başvurabilirsiniz. Detaylar için fellowships@embo.org e-posta adresine gönderiniz. 

 9. Doktora öğrencisiyim; yurt dışında bir laboratuvarda tezimle ilgili kısa süreli çalışmak istiyorum. Destek için EMBO burslarına başvurabilir miyim? 

 Doktora konunuz EMBO'nun faaliyet alanlarında ise (http://embo.org/about-embo/subject-areas)  EMBO kısa dönemli burs programına başvurabilirsiniz. 

Başvurular doğrudan EMBO'ya yapılmakta olup detaylı bilgiye http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships sayfasından 

ulaşabilirsiniz. 

 10. EMBO uzun dönem bursuna başvuru için yaş sınırı nedir?   EMBO uzun dönem burs programına başvuru için yaş sınırı bulunmamaktadır. 

1. ICGEB hibe programına (Collaborative Research Programme - CRP) bir ortakla mı başvurmak zorundayım? 

 ICGEB bu programda diğer üye ülkelerle yapılacak işbirliğine sıcak bakmakla birlikte bunu zorunlu tutmamaktadır. 

 2. ICGEB hibe programı (Collaborative Research Programme - CRP) kapsamında yüksek lisans/ doktora öğrencisine burs verilebilir mi? 

 ICGEB hibenin verildiği ülke dışındaki ICGEB üye ülkelerinden gelen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencilerine program süresince ICGEB CRP kapsamında 

burs verilebilir. 

http://embo.org/about-embo/subject-areas
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 3. ICGEB yurt dışı doktora bursu var mı?   ICGEB yaşam bilimleri alanında yurt dışı doktora bursu vermektedir. Detaylı bilgi 

içinhttps://www.icgeb.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 4. ICGEB'in doktora sonrası araştırmacılar için burs programı var mı?   ICGEB doktora sonrası araştırmacılara uzun ve kısa dönemli burslar vermektedir. 

Detaylı bilgi için https://www.icgeb.org/activities/fellowship/ sayfasını inceleyebilirsiniz. 

 5. ICGEB etkinlik organizasyonu için destek veriyor mu? 

 ICGEB üye ülkelerdeki araştırmacılara Toplantılar ve Kurslar Programı kapsamında toplantı/sempozyum düzenleme desteği vermektedir. Detaylı bilgi 

içinhttps://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/ sayfasını inceleyebilirsiniz. 

 6. ICGEB bilimsel etkinliklere katılım desteği veriyor mu? 

 ICGEB, kendi programı olan Toplantılar ve Kurslar Programı kapsamında gerçekleşen bilimsel etkinliklere sınırlı sayıda katılım desteği vermektedir. Detaylı 

bilgi içinhttps://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/  sayfasını inceleyebilirsiniz. 

 7. ICGEB teknoloji transferi konusunda firmalara destek veriyor mu? 

 ICGEB 2001 yılından beri üye ülke kuruluşlarıyla işbirliği içinde teknoloji transferi 

ve patent ruhsatlandırması yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi içinhttps://www.icgeb.org/activities/tech-transfer/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

ULUSLARARASI ORTAK ARAMA  

Aşağıda yer alan veritabanlarından yararlanarak yetkinlik alanlarınızda ortak arayan veya daha önce proje sunmuş araştırmacı, kurum ve/veya şirketlere 

ulaşmanız mümkün olabilir: 

 Avrupa Komisyonu Veritabanı 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search 

 https://cordis.europa.eu/projects/en 

 Çeşitli tematik veya proje veri tabanları  http://www.nanora.eu/ 

 https://www.cornet.online/calls-for-proposals/find-a-project-partner/ 

 Avrupa Patent Ofisi  https://www.epo.org/ 

https://www.icgeb.org/
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 Avrupa İşletmeler Ağı (EEN)  https://een.ec.europa.eu/partners 

 Uluslararası Etkinlikler, bilgi günleri ve proje pazarlarına katılım için ufuk2020.org.tr haberler kısmı: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler 

ULUSLARARASI ÜYELİKLER  

Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği) 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. 

 

Programlar hakkında detaylı bilgi için linklere tıklayınız: 

Belmont Forum 

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) 

NAM S&T (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi) 

 

NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim) 

 

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) 

 

Uzay İşbirlikleri 

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) 

ULUSLARARASI FIRSATLAR  

CHIEAM Beslenme Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım Ve Kırsal Kalkınma, Iklim Değişikliğini Hafifletme ve Bitki Sağlığı Konularında Kısa Dönem Saha 

Araştırması Desteği 

İslam Kalkınma Bankası Bilim ve Teknoloji Ödülleri 2016 Çağrısı 

TWAS/ISTIC Ödül Duyurusu 

https://een.ec.europa.eu/partners
https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-uyelikler/belmont-forum/icerik-belmont-forum
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-cost
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/nam-st/icerik-nam-st
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/nato-sps/icerik-nato-sps
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/kei/icerik-kei
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/uzay-isbirlikleri/icerik-uzay-isbirlikleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/icgeb/icerik-icgeb
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-doktora-ogrencileri-ve-genc-arastirmacilar-icin-ciheam-saha-arastirmasi-inisiyatifi-destek-basvuru
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-doktora-ogrencileri-ve-genc-arastirmacilar-icin-ciheam-saha-arastirmasi-inisiyatifi-destek-basvuru
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ikb_odulleri_2016_duyurusu_01082016.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-twasistic-odul-duyurusu


İslam Kalkınma Bankası Bilim ve Teknoloji Ödülleri 

28. Harezmi Uluslararası Ödülleri 

Fransa Doktora Sonrası Bursları 

4. Gençlik Sanayi Forumu Geleceğin Mühendisleri 2014 Yaz Okulu (28 Haziran – 9 Temmuz 2014) 

Latif Ebrahim Jamal Ulusal Bilim Bilgi Merkezi Duyurusu 

Japonya Bilimsel Destek Derneği (JSPS) Destekleri 

MEDSPRING Projesi Açık Diyaloğu 

Avrupa Genç Araştırmacılar Ödülü (EYRA) 2013 

NATD Proje Değerlendirme Sürecinde Görev Alacak Uzmanlar Arıyor 

The Sixth International Conference on Thermal Engineering Theory and Applications 

Okyanus Çalışmaları hakkında Yaz Okullarına ilişkin Portal 

TWAS gelişmekte olan ülkelerde düzenlenecek olan bilimsel toplantılara destek verecektir 

TWAS (The Academy of Sciences for the Developing World) Destek Programları 

Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Tarafından Sunulan Fırsatlar 

29. Harezmi Uluslararası Ödülleri 

COST Bilimsel Operasyonlar Başkanı Pozisyon Duyurusu 

ÇERÇEVE PROGRAMLARI   AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020   (Ayrıntılı Bilgi için www.h2020.org.tr ) 

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk 

Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve 

teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ikb_odulleri.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/harezmi_duyurusu.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/french_postdoctoral_researcher_scholarship.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-4-genclik-sanayi-forumu-gelecegin-muhendisleri-2014-yaz-okulu-28-haziran-9-temmuz-2014
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bilgi_merkezi_duyurusu.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-japonya-bilimsel-destek-dernegi-jpss-destekleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-medspring-projesi-acik-diyalogu
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-avrupa-genc-arastirmacilar-odulu-eyra-2013
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-natd-proje-degerlendirme-surecinde-gorev-alacak-uzmanlar-ariyor
http://www.ryerson.ca/~ictea
http://www.oceansummerschools.org/
https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ICIM/icim/duyurular_haberler/Genel/TWAS_Toplanti_Destekleri.doc
http://www.twas.org/
http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/uluslararasi-firsatlar/firsat/icerik-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-tarafindan-sunulan-firsatlar
http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/29harezmi-uluslararasi-odulleri
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2015-jobad-hoso.pdf
http://www.h2020.org.tr/


diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile 

geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. 

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir 

fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni 

dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. 

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri 

AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş 

fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7. ÇP’den farklı 

olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır. 

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır. 

 Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100 

 Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100) 

 Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100 

 ERC projeleri : %100 

 Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç) 

 Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır. 

 KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir: 

 Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro 

 Faz 2: %70 

 Faz 3: Doğrudan destek yok 

Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/ Overheads) için Tek bir Sabit Oran! 



Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan toplam 

doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis 

ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel işletme masrafları ile idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, 

baskı, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. 7.ÇP’de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı 

maliyet oranı, Horizon 2020 Programı’nda benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) 

dönüştürülmüş, gerçek dolaylı maliyeti (actual indirect cost) de içeren farklı dolaylı maliyet oranları yürürlükten kaldırılmıştır. 

   EUREKA http://www.eureka.org.tr/ 

TÜBİTAK ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI  

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı 

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. 

1002 - Hızlı Destek Programı 

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 

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

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

TÜBİTAK ULUSLARAARASI DESTEK PROGRAMLARI  

İkili Proje Destekleri 

ERA-NET 

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği) 

 

http://www.eureka.org.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1004-mukemmeliyet-merkezi-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-ikili-proje-destekleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-era-net
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-cost-bilimsel-ve-teknik-isbirligi-alaninda-avrupa-isbirligi


TÜBİTAK UYGULAMALARI  

Proje Performans Ödülü (PPÖ) Uygulaması 

ARDEB Gözlemci Panelist Uygulaması 

ARDEB Kurum Hissesi Uygulaması 

ARBİS - PYS - PTS - TARABİS 

TTS (Transfer Takip Sistemi) 

Fikri Haklar 

PERSONEL ÇEŞİTLERİ  ARDEB  

TÜBİTAK bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı işbirliğini 

sağlayan birimdir. Araştırma grupları ile, talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. 

ARGES personeline ulaşmak için tıklayınız.Ar Ge  

ÇAYDAG personeline ulaşmak için tıklayınız. Çevre  

DEİK personeline ulaşmak için tıklayınız. Destek programları İzleme Koordinasyon  

EEEAG personeline ulaşmak için tıklayınız.Elektirik elektronik  

ETAP personeline ulaşmak için tıklayınız.Eğitim tanıtım ve program değerlendirme  

KAMAG personeline ulaşmak için tıklayınız.Kamu araştırmaları destek grubu  

KBAG personeline ulaşmak için tıklayınız.Kimya ve biyoloji destek grubu  

MADES personeline ulaşmak için tıklayınız.Ardeb mali denetleme ve sözleşme müdürlüğü  

MAG personeline ulaşmak için tıklayınız.Mühendislik araştırma destek  

MFAG personeline ulaşmak için tıklayınız.Mat fiz ARGE destek  

SAVTAG personeline ulaşmak için tıklayınız.Sav Güv tek destek  

SBAG personeline ulaşmak için tıklayınız.SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE DESTEK GRUBU  

SOBAG personeline ulaşmak için tıklayınız.SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER  

TOVAG personeline ulaşmak için tıklayınız.Tarım Orman Veteriner  

UPAG Personeline ulaşmak için tıklayınız ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/icerik-proje-performans-odulu-ppo-uygulamasi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/icerik-ardeb-gozlemci-panelist-uygulamasi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/icerik-ardeb-kurum-hissesi-uygulamasi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/icerik-arbis-pys-pts-tarabis
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/icerik-tts-transfer-takip-sistemi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/icerik-fikri-haklar
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/arges.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/caydag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/deik.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/eeeag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/etap.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/kamag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/kbag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/mades.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/mag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/mfag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/savtag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/sbag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/sobag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/tovag.docx
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/upag.docx


 

SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (SBAG)  

 

   

Doç. Dr. Nazife Selcan TÜRKER Grup Koordinatörü selcan.turker@tubitak.gov.tr 

Gönül UÇAK Yönetici Asistanı 0312 298 12 03 

    

Dr. Burcu SAYIN UZUN Bilimsel Programlar Başuzmanı burcu.sayin@tubitak.gov.tr 

Dr. Emine DEREBAY YILDIZ Bilimsel Programlar Başuzmanı emine.derebay@tubitak.gov.tr 

Dr. Övgü ÇELİKLER ÖZER Bilimsel Programlar Başuzmanı ovgu.celikler@tubitak.gov.tr 

    

Dilara Nur ÇAKIR Bilimsel Programlar Uzmanı dilara.cakir@tubitak.gov.tr 

Dr. Recep Emrah ÇEVİK Bilimsel Programlar Uzmanı emrah.cevik@tubitak.gov.tr 

Elif GÜNEY TAMER Bilimsel Programlar Uzmanı elif.guney@tubitak.gov.tr 

Emine Firdevs YILDIRIM Bilimsel Programlar Uzmanı firdevs.yildirim@tubitak.gov.tr 

Fatma Selin KÜÇÜKKAYA Bilimsel Programlar Uzmanı selin.kose@tubitak.gov.tr 

İdris AYHAN Bilimsel Programlar Uzmanı idris.ayhan@tubitak.gov.tr 

Mümine KÜÇÜKDEMİR Bilimsel Programlar Uzmanı mumine.kucukdemir@tubitak.gov.tr 

Sümeyye AYHAN Bilimsel Programlar Uzmanı sumeyye.coban@tubitak.gov.tr 

    

Damla AVCI Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı damla.avci@tubitak.gov.tr 



Dilan AKIN Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı dilan.akin@tubitak.gov.tr 

Hasan ÖZDEMİR Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı hasan.ozdemir@tubitak.gov.tr 

Sepren ÖNCÜ Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı sepren.oncu@tubitak.gov.tr 

 

 

 

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (UPAG) 

   

Dr. Dursun Can ÖZCAN Grup Koordinatörü can.ozcan@tubitak.gov.tr 

Emre GÜZYURDU Yönetici Asistanı 0312 298 12 18 

    

Dr. Mahmut ÖZER Bilimsel Programlar Başuzmanı mahmut.ozer@tubitak.gov.tr 

Ebru İMAMOĞLU Bilimsel Programlar Başuzmanı ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr 

    

Dr. Fahriye ERTUĞRUL Bilimsel Programlar Uzmanı fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr 

Esra Burcu YAMAK Bilimsel Programlar Uzmanı burcu.yamak@tubitak.gov.tr 

Kamil Öncü ŞEN Bilimsel Programlar Uzmanı oncu.sen@tubitak.gov.tr 

   

mailto:sepren.oncu@tubitak.gov.tr


Tayyip KÖSOĞLU Bilimsel Programlar Uzmanı tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr 

 

 

 

 

AYCAN GÜNDOĞDU 

DOÇ. DR. DK SBAG 

BAHAR GÜNTEKİN 

PROF. DR. GYK SBAG 

BORA GARİPCAN DOÇ. 

DR. GYK SBAG EDİZ 

DEMİRPENÇE PROF. 

DR. DK SBAG ELİF 

ÇADIRCI PROF. DR. DK 

SBAG FERAY KÖÇKAR 

PROF. DR. DK SBAG 

FİLİZ ONAT PROF. DR. 

DK SBAG GAMZE 

TANRIÖVER PROF. DR. 

DK SBAG GÜLNUR 

KIZILAY ÖZFİDAN 

PROF. DR. DK SBAG 

GÜNEŞ ESENDAĞLI 

PROF. DR. DK SBAG 

HASAN 

KIRMIZIBEKMEZ PROF. 

DR. DK SBAG KAAN 

ORHAN PROF. DR. DK 
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SBAG KADRİYE 

TUZLAKOĞLU PROF. 

DR. GYK SBAG MURAT 

AKOVA PROF. DR. DK 

SBAG MURAT TOPBAŞ 

PROF. DR. DK SBAG 

NUSRET KÖSE PROF. 

DR. GYK SBAG 

RAMAZAN BAL PROF. 

DR. DK SBAG RİFAT 

KORAY ÇİFTÇİ DOÇ. DR. 

DK SBAG SELİM ARICI 

PROF. DR. GYK SBAG 

SEVİLHAN ARTAN 

PROF. DR. DK SBAG 

UYGAR HALİS TAZEBAY 

PROF. DR. 

 

2018 YILINDA ARDEB PROGRAMLARI KAPSAMINDA AÇILAN ÇAĞRILAR  

Destek Programı Adı Çağrı Adı 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri Performans Artırmaya 

Yönelik Araştırmalar Elektronik Hizmetlerde Güvenlik Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri 

Gömülü Yazılımlar Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler İleri Araştırmalar Minyatür MEMS Anten Dizileri İleri Düzey Robotik Araştırmalar Yeni 

Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri Hidrojen Değer Zinciri 

Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri Nükleer Güvenlik Biyoenerji Destek Programı Adı Çağrı Adı 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi İleri Kontrol 

Sistem Tasarımları Robot Tasarımı ve Mimarisi Şarj Ekosistemi Teknolojileri Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi Enerji ve Maliyet Etkin 

Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar Kanser Aşısı Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri Biyoistatistik Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri 

Geliştirilmesi Rejeneratif Tip Alanında Klinik Araştırmalar Yenilikçi Tanı Kitleri Kardiyovasküler Hastalıklar Nadir Hastalıklar Boşanma Aile İçi Şiddet Destek 

Programı Adı Çağrı Adı 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi 



Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi 

İlişkiler Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek 

Teknoloji Platformları 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve 

Üretilmesi Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi Çay 

Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Belirlenmesi K Tipi Kompozit Fren Pabucu ve K Tipi Kompozit Disk Balatasının Yerli Olarak 

Geliştirilmesi ve Üretimi 

BAŞVURU KILAVUZLARI  

 1001 Başvuru Kılavuzu     

 1002 Başvuru Kılavuzu 

 1005 Başvuru Kılavuzu 

 Rehbere konu olan 1005 Programı’nın 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. 

 3501 Başvuru Kılavuzu 

Rehbere konu olan 3501 Programı’nın amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik 

etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini 

araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün 

artırılması amacına yönelik bir programdır. 

UFUK 2020  

With a huge budget of 80 Billion Euros, Horizon2020 is the biggest research and innovation programme of the World! 

For the effectively using Horizon 2020 Grants, which you are interested in, you can follow the activities, though being a member of the European Technology 

Platforms and Networks in your area on the above tabs. After receiving information on the funding mechanisms that you can apply from the Open Calls tab, 

you can apply to the TÜBİTAK Horizon 2020 Support and Awards, so you can increase your project's chance of success in Horizon 2020. 

https://ufuk2020.org.tr/en 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ardeb_1001_basvuru_rehberi.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/19970/ardeb-1002_programi_basvuru_rehberi.v5.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/19970/ardeb-1005_programi_basvuru_rehberi.v5.pdf
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/ardeb-3501_programi_basvuru_rehberi.v2.pdf
https://ufuk2020.org.tr/en


 Multinational Research and Innovation Collaboration Grants 

 Frontier Research Individual Grants 

(European Research Council) 

 Fellowships and Mobility Grants 

(Marie Sklodowska-Curie Actions) 

 SME Innovation Grants 

(SME Instrument) 

Health, Demographic Change and Wellbeing supports the active and healthy ageing of ageing population in the long term and promotes new, safe and 

healthy interferences. In this purpose, by supporting the multidisciplinary scientific research in life sciences and health area, it will empower process of 

diagnostic and treatment, develop an ICT based solutions to ageing population and make more effective health care services.  

Building on the principle of openness – open science, open innovation and open to the world the societal challenge 1 on 'Health, Demographic Change and 

Wellbeing' (SC1) aims to deliver solutions for a better health for all by: 

 Moving towards the effective integration of personalised medicine approaches into healthcare services and systems to the benefit of patients and 

citizens 

 Fighting infectious diseases and the growing threat of antimicrobial resistance 

 Addressing the needs of the most vulnerable groups and the global increase of chronic diseases 

 Decoding the role of environment – including climate change and air quality – on health and developing mitigating measures 

 Exploring the digital potential for health innovation and healthcare, including the building of a 'European health research and innovation cloud' 

 Stimulating innovation in the European healthcare domain and industry by exploring the application of advanced technologies, improve the health 

of the workforce and promote regulatory science 

The European Comission has identified policies, strategy and funding in health research and innovation as well as key areas for research and innovation 

in health. 

Health, Demographic Change and Wellbeing is composed of 3 main calls for proposals: 

https://ufuk2020.org.tr/en/thematic-areas
https://ufuk2020.org.tr/en/h2020/erc
https://ufuk2020.org.tr/en/h2020/erc
https://ufuk2020.org.tr/en/h2020/marie-sklodowska-curie-actions
https://ufuk2020.org.tr/en/h2020/marie-sklodowska-curie-actions
https://ufuk2020.org.tr/en/h2020/sme-instrument
https://ufuk2020.org.tr/en/h2020/sme-instrument
https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=keypolicies
https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=keyareas
https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=keyareas


 Better Health and Care, Economic Growth and Sustainable Health Systems 

 Digital Transformation in Health and Care 

 Trusted Digital Solutions and Cybersecurity in Health and Care 

 

Budget for 2018-2020: 2 Billion Euro 

Total budget : 7.4 Billion Euro 

  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


Title Status Opening Date Closing Dates 

Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, Environment and 

Health 

Open 2019-11-12 

03:00:00 

2020-02-13 

Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa for 

better health outcomes 

Open 2019-11-19 

03:00:00 

2020-04-22 

Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions  Open 2019-11-19 

03:00:00 

2020-04-22 

Scaling up innovation for active and healthy ageing  Open 2019-11-19 

03:00:00 

2020-04-22 

Towards a Health research and innovation Cloud: Capitalising on data sharing initiatives in 

health research 

Open 2019-07-04 

03:00:00 

2020-04-07 

Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on 

human health 

Open 2019-07-04 

03:00:00 

2020-04-07 

Bridging the divide in health research and innovation – boosting return on investment Open 2019-07-04 

03:00:00 

2020-04-07 

Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities Future 2018-11-14 

00:00:00 

2019-02-19 

2019-09-04 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-22-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-22-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-09-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-09-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-14-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-08-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-10-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-10-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-36-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-36-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-03-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html


Title Status Opening Date Closing Dates 

New and emerging risks to plant health Future 2018-10-16 

00:00:00 

2019-01-23 

2019-09-04 

Integrated health approaches and alternatives to pesticide use Future 2018-10-16 

00:00:00 

2019-01-23 

2019-09-04 

 

 

Why the EU supports health research and innovation 

Europe is facing serious healthcare challenges. 

These challenges must be met to grant everybody’s legitimate wish for a long, happy and healthy life.  Ageing and the increase in chronic diseases like 

cancer, diabetes, heart disease, and brain conditions that require diverse types of treatment are increasing costs to potentially unsustainable levels, with the 

risk of unequal access to care. 

External environmental factors, including climate change, as well as the risk to lose our ability to protect ourselves against infectious diseases, for instance 

due to anti-microbial resistance, are also exposing us to new risks and threats. 

Europe is investing in research, technology and innovation to develop solutions to overcome those challenges. 

The return on this investment will be finding new ways to prevent diseases, developing better diagnostics and more effective therapies, as well as taking up 

new models of care and new technologies promoting health and wellbeing. New technologies could keep older people active and independent for longer 

and help European health and care systems to remain sustainable. 

Finally, European research and innovation in health is about working together across borders, sharing each other's knowledge and resources and improving 

our health and care systems together. 

Factsheet on European health research 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-05-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-04-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/info/files/european_research_health_en


Policy focus 

 Personalised medicine 

 Environment and health 

Key research areas 

 Antimicrobial drug resistance (AMR) 

 Brain research 

 Cancer 

 Cardiovascular diseases 

 Chronic diseases 

 Diabetes 

 Ebola 

 Emerging and reemerging infectious diseases 

 HIV/AIDS 

 Human development and ageing 

 Malaria 

 Public health research 

 Rare diseases 

 Tuberculosis 

 Zika 

Funding opportunities 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/personalised-medicine_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/environment-and-health_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/antimicrobial-drug-resistance_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/brain-research_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/cardiovascular-diseases_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/chronic-diseases_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/diabetes_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/ebola_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/emerging-and-reemerging-infectious-diseases_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/hiv-aids_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/human-development-and-ageing_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/malaria_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/public-health-research_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/rare-diseases_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/tuberculosis_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health/zika_en


 Horizon 2020   Funding for health under the research and innovation framework programme, Horizon 2020.  

 Innovative medicines initiative 

Joint undertaking between the EU and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations aiming to speed up the up the 

development of better and safer medicines. 

 EU Health Programme   Funding programme created to implement the EU health strategy. 

 Horizon prize for better use of antibiotics  Closed prize that rewarded a rapid test to identify patients with upper respiratory tract infections that 

can be treated safely without antibiotics. 

 Fit for Health 2.0   Resource for Small and Medium Enterprises (SMEs) which provides a database of researchers and SMEs in the life-sciences 

sector and provides advice on all aspects related to EU-funded research projects 

 Horizon Results Platform   Platform where framework programme funding recipients present their results to search, contact their owners and 

form partnerships 

 Horizon 2020 dashboard   Interactive reporting platform, composed of a set of sheets that allows series of views to discover and filter Horizon 

2020 data 

Collaboration and jobs 

 Find project partners   Look for project partners and view profiles of all organisations that have received funding via the funding and 

tender opportunities portal. 

 Jobs (EURAXESS)    Researcher jobs in related fields 

 Global partnerships   Partnerships between the Commission and global stakeholders in health.  

 European Reference Networks 

Virtual networks involving healthcare providers across Europe. They aim to facilitate discussion on complex or rare diseases and conditions that require 

highly specialised treatment. 

 Joint Programming Initiatives   Details of health joint programming initiatives which aims to help EU countries pool resources to tackle major 

challenges for society. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/health
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/innovative-medicines-initiative_en
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-prizes/better-use-antibiotics_en
http://www.fitforhealth.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search/field_research_field/biological-sciences-37/field_research_field/chemistry-46/field_research_field/ethics-health-sciences-201/field_research_field/medical-sciences-312/field_research_field/pharmacological-sciences-324
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/global-partnerships-health_en
https://ec.europa.eu/health/ern_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/joint-programming-initiatives_en


Projects and results 

 Research project database (CORDIS)   The Commission's primary portal for results of EU-funded research projects. 

 Project success stories   Stories of particularly successful EU-funded research projects. 

 Health programmes database   Database that provides information on the nature of health projects and their results. Managed by the 

Commission's Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency. 

 Projects for policy - Rare Diseases   Rare Diseases was one of first three P4P pilots showcasing how research and innovation project results shape 

policy making. 

 Results pack on brain research  A thematic collection of innovative EU-funded research results. 

 Results pack on breast cancer research   A thematic collection of innovative EU-funded research results.  Scientific publications, tools and 

databases 

 Scientific publications   Scientific publications produced by the European Commission (JRC) 

 Health research tools and databases   The Commission's Joint Research Centre compiles databases and develops software and modelling tools. 

You can access health related ones here.  

 EU Open Data Portal   Single point of access to open data produced by the EU institutions. All data free to use for commercial and non-

commercial purposes. 

 OpenAIRE  You can access all scientific publications from Horizon 2020 via OpenAIRE. 

 

https://cordis.europa.eu/search/en?q=exploitationDomain%2Fcode%3D%27health%27%20AND%20%2Fproject%2Frelations%2Fcategories%2FeuroSciVoc%2Fcode%3D%27%2F21%27&p=1&num=10&srt=Relevance:decreasing
https://ec.europa.eu/research/infocentre/fp_en.cfm?item=Health%20%26%20life%20sciences
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/p4p_en#p4p_rarediseases
https://cordis.europa.eu/article/id/401587-cordis-results-pack-on-the-brain/en
https://cordis.europa.eu/article/id/406966-breast-cancer-eu-funding-for-new-tools-and-solutions/en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publications-list?f%5B0%5D=im_field_research_areas%3A2210
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tools?f%5B0%5D=im_field_research_areas%3A2210
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset?q=health+research&ext_boolean=all&sort=
https://explore.openaire.eu/search/find?keyword=

