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Akış 

• KKTC’ye açık programlar 

• Yakın tarihte açılacak programlar 

• Öncelikle açık olan programlara BAŞVURU HAZIRLIĞI 

• KKTC’den gönderilen projelerde sürecin farkları 

• KKTC’de yaşanan problemler ve çözüm önerileri 

• İş listemiz 

 

 

 



Ulusal Destek Programları  
1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına 
Yönelik Destek Programı  
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.  
1002 - Hızlı Destek Programı  
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı  
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.  
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)  
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı  
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı  
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  
3501 - Kariyer Geliştirme Programı  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1000-universitelerin-arastirma-ve-gelistirme-potansiyelinin-artirilmasina-yonelik-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr


 
1005 

 (Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı) 
 

Amaç: 

• Ülkemizde ihtiyaç duyulan,  

• teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya 

• ülkemizin rekabet gücünü artıracak  

• ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model 
geliştirme amacına yönelik  

• uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme 
projelerinin desteklenmesidir. 

 



PROJE SÜRESİ 

Proje süresi en fazla 18 aydır. 

 

PROJE BÜTÇESİ 

• 2015 yılı için, proje destek üst limiti 200.000 TL’dir.  

 (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı 
araştırmacı giderleri hariç)  

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. 

• Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. 

 





Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman 

Üniversite, kamu veya özel kuruluşlarda çalışmak ve  

en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmak. 

 

Danışmanlar: 

Üniversite personeli ise; 

doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak 

 

Kamu veya özel kuruluş çalışanı ise, 

 en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmak. 

 

Proje yürütücüsü: 

 projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. 



Başvuru tarihleri 

Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2015 yılı son başvuru 
tarihleri: 

I. Dönem:  
• Online: 16 Ocak - 6 Mart 2015  (17:30'a kadar) 
•  Basılı Kopya: 13 Mart 2015 (17:30'a kadar) 

 

II. Dönem:  
• Online: 15 Temmuz - 4 Eylül 2015 (17:30'a kadar)  
• Basılı Kopya: 18 Eylül 2015 (17:30'a kadar) 



1001 –  
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

Amaç: 

yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik 

problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler 

desteklemektir. 

 

 KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına 

başvuru yapabilirler 

 



PROJE SÜRESİ 

Proje süresi en fazla 36 aydır. 

 

PROJE BÜTÇESİ 

• 2015 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti 360.000 TL’dir. 

(Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı 

giderleri hariç) 

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. 

•  Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. 

 



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

• Üniversite personeli ise, 

 doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak 

 (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) 

• Kamu veya özel kuruluşlarda çalışıyor ise,  

en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmak. 

• Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak 
zorundadır. 

• Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye 
Cumhuriyeti veya KKTC sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir.  

• (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev 
yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.) 

 



Başvuru tarihleri 

Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır. 

 2015 yılı başvuruları için son tarihler: 

I. Dönem:  

Online: 16 Ocak - 6 Mart 2015  (17:30'a kadar)  

Basılı Kopya: 13 Mart 2015 (17:30'a kadar) 

II. Dönem:  

Online: 15 Temmuz - 4 Eylül 2015 (17:30'a kadar)  

Basılı Kopya: 18 Eylül 2015 (17:30'a kadar) 

 





Yakın tarihte açılacak programlar 
 

3501 (Kariyer Geliştirme Programı) 

Amaç: 
 Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim 
insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik 
etmek. 
 
Akademik unvanı «doçent veya profesör» olan kişiler 
projede araştırmacı olarak yer alamazlar,  
sadece «danışman» olabilirler. 
 

 

 



Proje yürütücüsü: 
 

• Doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak 

• Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi 
izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunmak,  

• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı 
kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de/KKTC’de yerleşik olan bir 
kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışıyor olmak 

• Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmamak, 

• Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olmak, 

• Projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak, 



PROJE SÜRESİ 

Proje süresi en fazla 36 aydır. 

 

PROJE BÜTÇESİ 

• 2015 yılı için - üst limit (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum 
hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç)  

• yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 225.000 TL 

 

• Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. 
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. 

 



Başvuru Tarihleri 

Yılda 2 dönem 

2015 yılı Son Başvuru Tarihleri 

I. Dönem:  
Online:16 Ocak- 6 Mart 2015  (17:30'a kadar)  

Basılı Kopya: 13 Mart 2015 (17:30'a kadar) 

 

II. Dönem:  
Online: 15 Temmuz - 4 Eylül 2015 (17:30'a kadar)  

Basılı Kopya: 18 Eylül 2015 (17:30'a kadar) 

 



3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Amaç:  

Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını 

sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü 

olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel 

kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini 

desteklemektir. 

 



Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman 
 

 

 

YÜRÜTÜCÜ 

•Daha önce veya başvuruyu yaptığı sırada ARDEB 
tarafından desteklenen herhangi bir projede yürütücü 
olarak görev yapmamış olanlar 

 



Proje Süresi 

Proje süresi en fazla 24 aydır. 

Proje Bütçesi 

2015 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum Hissesi hariç)  

yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir. 

 

 
Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 
10.000 TL’ye kadar, 

 

 proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar 
ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye 
kadar destek verilmektedir. 

 



Süreç 

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, başvuru tarihinden 
itibaren yaklaşık 2 aydır. 

 

 

Başvuru tarihleri: 

• Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 

•  Yıl boyunca başvuru yapılabilir. 

• Online başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 14 (on 
dört) gün içerisinde, başvuru çıktısı basılı olarak TUBITAK’a 
ulaştırılmalıdır. 

 





Proje Önerisi Örnekleri: 

Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG) 

Matematik ve Fizik Araştırma Destek Grubu (MFAG) 

Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG) 

Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG) 

Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) 

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

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) 

Proje Önerisinin Ekleri için Örnekler: 

EK1 - Kaynaklar 

EK2 - Bütçe ve Gerekçesi 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/kbag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/mfag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sbag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/eeeag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/mag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/caydag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tovag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sobag_1001_proje_ornegi.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek1_kaynaklar_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek1_kaynaklar_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek1_kaynaklar_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek1_kaynaklar_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek2_butce_ve_gerekcesi_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek2_butce_ve_gerekcesi_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek2_butce_ve_gerekcesi_ornek.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_ek2_butce_ve_gerekcesi_ornek.pdf


KKTC’de Farklı Olan Ne?  

• Başvuru tamamen aynı 

• Proje kabul edildikten sonra TC Büyükelçiliği/Proje Yürütücüsü/Rektörlük arasında 

SÖZLEŞME imzalanır 

• Universite Rektörlüğü’nce proje için hesap açılır 

• Hesap no TC. Büyükelçiliği’ne bildirilir 

• İhtiyaç duyulduğunda TUBITAK ödemelerini T.C. Büyükelçiliğine gönderir 

• T.C. Büyükelçiliği - KKTC Başbakanlık - Milli Eğitim Bakanlığı - Maliye Bakanlığı – 

Rektörlük ????? 

 







KKTC’de Yaşanan Temel Sorunlar 

• Başvuru tamamen aynı 

• Proje kabul edildikten sonra TC Büyükelçiliği/Proje Yürütücüsü/Rektörlük arasında 

SÖZLEŞME imzalanır 

• Universite Rektörlüğü’nce proje için hesap açılır 

• Hesap no TC. Büyükelçiliği’ne bildirilir 

• TUBITAK ödemelerini T.C. Büyükelçiliğine gönderir 

• T.C. Büyükelçiliği - KKTC Başbakanlık - Milli Eğitim Bakanlığı - Maliye Bakanlığı – 

Rektörlük ????? 

 



Sonuç 

• ARBİS’e üyelik 

• Öncelikle KKTC’ye başvurunun açık olduğu programlara 
başvuru 

• Yakın tarihte açılacak programların TUBITAK sitesinden takibi 

• Türkiye’den paydaşlarla (yürütücü olmadan) diğer 
programlara başvuru 

• Proje hazırlanması aşamalarında YDÜ DESAM’dan destek 

• Proje alındıktan sonra KKTC’ye özgü sorunların 
giderilmesinde destek 


