
Proje Hazırlanması ve 
Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu 1

Farmakoloji araştırmaları Farmakoloji araştırmaları 
için proje destekleriiçin proje destekleri

Prof. Dr. A. Tuncay Prof. Dr. A. Tuncay DemiryürekDemiryürek
Gaziantep Üniversitesi Tıp FakültesiGaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Farmakoloji Anabilim DalıFarmakoloji Anabilim Dalı

TFD-Trabzon
Ekim 2007

ProjelerProjeler
Üniversite bilimsel araştırma projeleri (BAP)Üniversite bilimsel araştırma projeleri (BAP)
(Örnek: (Örnek: www.www.bapybbapyb..gantepgantep.edu.tr.edu.tr))
TÜBİTAKTÜBİTAK ((www.www.tubitaktubitak.gov.tr).gov.tr)
DPTDPT (www.(www.dptdpt.gov.tr/bilim/proje/.gov.tr/bilim/proje/onerioneri..aspasp))
Bilimsel derneklerBilimsel dernekler (Beyin Araştırmaları (Beyin Araştırmaları 
Derneği, www.Derneği, www.badbad..org.trorg.tr, gibi), gibi)
İlaç firmalarıİlaç firmaları ((NovartisNovartis, www., www.novartisnovartis.com.tr, .com.tr, 
Eczacıbaşı, www.Eczacıbaşı, www.eczacibasieczacibasi.com.tr, gibi).com.tr, gibi)
Uluslar arası projelerUluslar arası projeler (FP7 projeleri, (FP7 projeleri, 
www.fp7.www.fp7.org.trorg.tr,, gibi) gibi) 
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TÜBİTAKTÜBİTAK
10011001--Bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini Bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini 
destekleme programı destekleme programı 
10021002--Hızlı destek programıHızlı destek programı
10071007--Kamu kurumları araştırma ve geliştirme Kamu kurumları araştırma ve geliştirme 
projelerini destekleme programı projelerini destekleme programı 
10081008--Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme 
ProgramıProgramı
10111011--Uluslararası bilimsel araştırma projelerine Uluslararası bilimsel araştırma projelerine 
katılma programıkatılma programı
13011301--Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve 
Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) 
Destekleme ProgramıDestekleme Programı
25152515--COST projeleriCOST projeleri
35013501--Kariyer projeleriKariyer projeleri

www.tubitak.gov.tr

10011001--Araştırma ProjeleriAraştırma Projeleri
Programın Amacı:Programın Amacı:
•• Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların 

yapılması veya teknolojik problemlerin yapılması veya teknolojik problemlerin 
çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun 
olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin 
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün 
artırılması amacı ile ileri teknoloji artırılması amacı ile ileri teknoloji 
uygulamalarına yönelik projeleri öncelikli uygulamalarına yönelik projeleri öncelikli 
alanlar çerçevesinde desteklemektir.alanlar çerçevesinde desteklemektir.
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10011001--Araştırma ProjeleriAraştırma Projeleri
Başvuru şartları:Başvuru şartları:
•• Üniversitelerde Üniversitelerde çalışançalışan ve ve doktora/tıpta uzmanlık doktora/tıpta uzmanlık 

derecesinederecesine sahip olan kişiler ile, kamu kuruluşları veya sahip olan kişiler ile, kamu kuruluşları veya 
özel kuruluşlarda özel kuruluşlarda çalışançalışan ve ve en az dört yıllık üniversite en az dört yıllık üniversite 
lisans eğitimi almışlisans eğitimi almış olan deneyimli kişiler olan deneyimli kişiler proje proje 
yürütücüsüyürütücüsü, , araştırmacı veya danışman olarak; araştırmacı veya danışman olarak; 
Türkiyede’kiTürkiyede’ki yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü 
eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler bursiyerbursiyer
olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde 
çalışmayan kişiler ise çalışmayan kişiler ise doktora sonrası doktora sonrası bursiyerbursiyer olarak olarak 
proje ekinde yer alabilirler. proje ekinde yer alabilirler. 

•• Araştırıcılar TÜBİTAKAraştırıcılar TÜBİTAK--Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri 
Tabanı’na kayıtlı olmalıTabanı’na kayıtlı olmalı

•• Bir yürütücünün bir dönemde iki projesi birden Bir yürütücünün bir dönemde iki projesi birden 
başlatılamaz. başlatılamaz. 

Destek miktarı:Destek miktarı: Üst limit Üst limit yıllıkyıllık KDV KDV dahildahil 120.000 YTL 120.000 YTL ((projeproje
teteşşvikvik ikramiyesiikramiyesi harihariçç, burs , burs dahildahil) ) 
Burs miktarı toplamı Burs miktarı toplamı ≤≤ 4.000 YTL4.000 YTL
•• MakineMakine--techizattechizatıınn her biri her biri ≤≤ 100.000 YTL100.000 YTL
•• Arazi  Arazi  ççalalışışmasmasıı ddışıışındaki ndaki faaliyelerfaaliyeler iiççin yapin yapıılacak lacak 

yurtiyurtiççi/yurtdi/yurtdışıışı seyahatlere toplam olarak; yseyahatlere toplam olarak; yıılda 5.000YTLlda 5.000YTL’’yi, yi, 
proje sproje süüresince 9.000 resince 9.000 YTLYTL’’yiyi gegeççmemek memek şşartartııyla yla öödenek denek 
verilir.verilir.

Proje sProje süüresi:resi: ≤≤ 36 ay36 ay
Proje baProje başşvuru dvuru döönemleri:nemleri: 2007 y2007 yııllıı iiççin, din, döönemlere gnemlere gööre son re son 
babaşşvuru tarihleri; vuru tarihleri; 
1. D1. Döönem: 5 Ocak 2007nem: 5 Ocak 2007
2. D2. Döönem: 7 Maynem: 7 Mayııs 2007s 2007
3. D3. Döönem: 3 Eylnem: 3 Eylüül 2007 l 2007 
Başvurular:Başvurular:
-- onon--lineline ((http://ardeb1001.http://ardeb1001.tubitaktubitak.gov.tr.gov.tr), ), 
-- basılı kopya ve basılı kopya ve 
-- CDCD ile ile 
Bilgi ve formlar:Bilgi ve formlar:
http://www.http://www.tubitaktubitak.gov.tr/.gov.tr/homehome.do?.do?sidsid=367&=367&pidpid=364=364

10011001--Araştırma ProjeleriAraştırma Projeleri
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10021002--Hızlı destek programıHızlı destek programı
Programın Amacı:Programın Amacı: Bu programın amacı; Bu programın amacı; 
üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve 
araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa 
süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme 
projelerine destek sağlamaktır.projelerine destek sağlamaktır.

10021002--Hızlı destek programıHızlı destek programı
Başvuru şartları:Başvuru şartları:
•• Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma 

enstitülerinde enstitülerinde çalışançalışan ve ve doktora/tıpta uzmanlık doktora/tıpta uzmanlık 
derecesinederecesine sahip olan kişiler sahip olan kişiler proje yürütücüsü veya proje yürütücüsü veya 
araştırmacı olarakaraştırmacı olarak;; Türkiye’deki  yüksek öğretim Türkiye’deki  yüksek öğretim 
kurumlarında lisansüstü eğitimlerine devam etmekte kurumlarında lisansüstü eğitimlerine devam etmekte 
olan öğrenciler olan öğrenciler bursiyerbursiyer olarak; doktoralı olup herhangi olarak; doktoralı olup herhangi 
bir kurum / işyerinde çalışmayan kişiler ise bir kurum / işyerinde çalışmayan kişiler ise doktora doktora 
sonrası sonrası bursiyerbursiyer olarak proje ekiolarak proje ekibbinde  yer alabilirler.inde  yer alabilirler.

•• Araştırıcılar TÜBİTAKAraştırıcılar TÜBİTAK--Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri 
Tabanı’na kayıtlı olmalıTabanı’na kayıtlı olmalı

•• Bir araştırıcı aynı anda iki Hızlı Destek projesinde görev Bir araştırıcı aynı anda iki Hızlı Destek projesinde görev 
alamaz. alamaz. 
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10021002--Hızlı destek programıHızlı destek programı
Destek miktarı:Destek miktarı:
•• 2007 yılı için ≤ 20.000 YTL2007 yılı için ≤ 20.000 YTL ((projeproje teteşşvikvik

ikramiyesiikramiyesi harihariçç, burs , burs dahildahil) ) 
•• Burs Burs miktarmiktarıı toplamtoplamıı aylaylııkk 750 750 YTLYTL’’yiyi gegeççemezemez..

Proje sProje süüresi:resi: EEn fazla 1 yıln fazla 1 yıl
Proje baProje başşvuru dvuru döönemleri:nemleri: Her zamanHer zaman
Başvurular: Başvurular: sadece elektronik ortamda sadece elektronik ortamda 
((http://ardeb1002.http://ardeb1002.tubitaktubitak.gov.tr.gov.tr))
Bilgi ve formlar: Bilgi ve formlar: 
http://www.http://www.tubitaktubitak.gov.tr/.gov.tr/homehome.do?ot=1&.do?ot=1&sidsid=36=36
8&8&pidpid=364=364

10111011--Uluslararası bilimsel araştırma Uluslararası bilimsel araştırma 
projelerine katılma programıprojelerine katılma programı

Programın Amacı :Programın Amacı :
•• Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için 

yurtdışında görevlendirilmesine destek yurtdışında görevlendirilmesine destek 
sağlayan 2219sağlayan 2219-- Yurt Dışı Doktora Sonrası Yurt Dışı Doktora Sonrası 
Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği 
anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / 
değişim programlarına ek olarak, değişim programlarına ek olarak, 
araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli 
projelerinde uluslararası boyutlarını projelerinde uluslararası boyutlarını 
zenginleştirmek amacıyla yeni yürürlüğe zenginleştirmek amacıyla yeni yürürlüğe 
girmiştir. girmiştir. 
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10111011--Uluslararası bilimsel araştırma Uluslararası bilimsel araştırma 
projelerine katılma programıprojelerine katılma programı

Başvuru şartları:Başvuru şartları:
•• Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel 

kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. 
Üniversiteler ve özel kuruluşlardan başvuru Üniversiteler ve özel kuruluşlardan başvuru 
yapacak olan kişiler ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacak olan kişiler ile gerçek ve tüzel kişilerin 
en az doktora derecesine sahip olmaları, kamu en az doktora derecesine sahip olmaları, kamu 
kurum ve kuruluşlarından yapılacak kurum ve kuruluşlarından yapılacak 
başvurularda ise başvuru sahibinin konunun başvurularda ise başvuru sahibinin konunun 
uzmanı ve en az lisans mezunu olması uzmanı ve en az lisans mezunu olması 
gerekmektedir.gerekmektedir.

•• Araştırıcılar TÜBİTAKAraştırıcılar TÜBİTAK--Araştırıcı Bilgi Sistemi Araştırıcı Bilgi Sistemi 
(ARBİS) Veri Tabanı’na kayıtlı olmalı(ARBİS) Veri Tabanı’na kayıtlı olmalı

10111011--Uluslararası bilimsel araştırma Uluslararası bilimsel araştırma 
projelerine katılma programıprojelerine katılma programı

Destek miktarı:Destek miktarı: Üst limit Üst limit yıllıkyıllık KDV KDV dahildahil 120.000 120.000 
YTL YTL ((projeproje teteşşvikvik ikramiyesiikramiyesi harihariçç, burs , burs dahildahil) ) 
Burs miktarı toplamı Burs miktarı toplamı ≤≤ 4.000 YTL4.000 YTL
MakineMakine--techizattechizatıınn her biri her biri ≤≤ 100.000 YTL100.000 YTL
Proje sProje süüresi:resi: ≤≤ 36 ay36 ay
Proje baProje başşvuru dvuru döönemleri:nemleri: 2007 y2007 yııllıı iiççin son in son 
babaşşvuru tarihi 15 Ocak 2007vuru tarihi 15 Ocak 2007’’dir.dir.
Başvurular:Başvurular:
-- BBasılı kopya ve asılı kopya ve 
-- CDCD ile ile 
Bilgi ve formlar:Bilgi ve formlar:
http://www.http://www.tubitaktubitak.gov.tr/.gov.tr/homehome.do?ot=1&.do?ot=1&sidsid=37=37
3&3&pidpid=364=364
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35013501--Kariyer projeleriKariyer projeleri
Programın Amacı :Programın Amacı :
•• Bu programın amacı, kariyerlerine yeni Bu programın amacı, kariyerlerine yeni 

başlayan doktoralı genç bilim insanlarının başlayan doktoralı genç bilim insanlarının 
çalışmalarını proje desteği vererek teşvik çalışmalarını proje desteği vererek teşvik 
etmektir. 21.yüzyılın akademik önderliğini etmektir. 21.yüzyılın akademik önderliğini 
yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları 
desteklenerek, hem genç bilim insanlarının desteklenerek, hem genç bilim insanlarının 
kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en 
iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel 
düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke 
kalkınmasındaki rolünün artırılması kalkınmasındaki rolünün artırılması 
amaçlanmaktadır.amaçlanmaktadır.

35013501--Kariyer projeleriKariyer projeleri
Başvuru şartları:Başvuru şartları:
•• AşağıdakiAşağıdaki koşullarıkoşulları sağlayansağlayan kişilerkişiler, , projeproje yürütücüsüyürütücüsü

olarakolarak programaprograma başvurudabaşvuruda bulunabilirlerbulunabilirler..
-- BaşvuruBaşvuru tarihindentarihinden önceönce, , TÜBİTAK'ınTÜBİTAK'ın desteklediğidesteklediği bilimbilim

alanlarındanalanlarından birindebirinde doktora/tıptadoktora/tıpta uzmanlıkuzmanlık derecesinederecesine
sahipsahip olmakolmak, , 

-- Doktora/TıptaDoktora/Tıpta uzmanlıkuzmanlık derecesininderecesinin alındığıalındığı tarihitarihi izleyenizleyen 5 5 
yılyıl içindeiçinde başvurudabaşvuruda bulunmakbulunmak ((DoktoraDoktora diploma diploma tarihitarihi 1 1 
OcakOcak 2002 2002 -- 1 1 AğustosAğustos 2007 2007 tarihleritarihleri arasındaarasında olanolan kişilerkişiler
ilgiliilgili programdanprogramdan faydalanabilirlerfaydalanabilirler), ), 

-- Doktora/TıptaDoktora/Tıpta uzmanlıkuzmanlık derecesininderecesinin alındığıalındığı üniversitedenüniversiteden
farklıfarklı veve Türkiye'dekiTürkiye'deki yükseköğretimyükseköğretim veyaveya araştırmaaraştırma
kuruluşundakuruluşunda kadrolukadrolu olarakolarak çalışıyorçalışıyor olmakolmak, , 

-- KariyerKariyer ProgramınaProgramına ikiiki defadandefadan fazlafazla başvurmamışbaşvurmamış olmakolmak
((üçüncüüçüncü başvurubaşvuru yapılamazyapılamaz), ), 

-- DahaDaha önceönce TÜBİTAK'tanTÜBİTAK'tan KARİYER KARİYER desteğidesteği almamışalmamış olmakolmak..
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35013501--Kariyer projeleriKariyer projeleri

•• Başvuru şartları:Başvuru şartları:
Üniversitelerde Üniversitelerde çalışançalışan ve ve doktora/tıpta uzmanlık doktora/tıpta uzmanlık 
derecesinederecesine sahip olan kişiler ile, kamu kuruluşları sahip olan kişiler ile, kamu kuruluşları 
veya özel kuruluşlarda  veya özel kuruluşlarda  çalışançalışan ve ve en az dört yıllık en az dört yıllık 
üniversite lisans eğitimi almışüniversite lisans eğitimi almış olan deneyimli kişiler olan deneyimli kişiler 
araştırmacı veya danışman olarak;  araştırmacı veya danışman olarak;  Türkiyede’kiTürkiyede’ki
yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerine yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerine 
devam etmekte olan öğrenciler devam etmekte olan öğrenciler bursiyerbursiyer olarak;  olarak;  
doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde doktoralı olup herhangi bir kurum / işyerinde 
çalışmayan kişiler ise çalışmayan kişiler ise doktora sonrası doktora sonrası bursiyerbursiyer
olarak proje ekinde  yer alabilirler.olarak proje ekinde  yer alabilirler.
Araştırıcılar TÜBİTAKAraştırıcılar TÜBİTAK--Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) 
Veri Tabanı’na kayıtlı olmalı.Veri Tabanı’na kayıtlı olmalı.

35013501--Kariyer projeleriKariyer projeleri
Destek miktarı:Destek miktarı: 2007 y2007 yııllıı KARKARİİYER Projeleri destek YER Projeleri destek üüst limiti st limiti 
KDV dahil yKDV dahil yııllllıık 54.000 YTL (burs dahil, proje tek 54.000 YTL (burs dahil, proje teşşvik vik 
ikramiyesi hariikramiyesi hariçç) olarak belirlenmi) olarak belirlenmişştir. Burs miktartir. Burs miktarıı toplamtoplamıı
aylaylıık 1.500 k 1.500 YTLYTL’’yiyi, talep edilen makine, talep edilen makine--teteççhizatlardan hizatlardan 
herhangi birinin toplam fiyatherhangi birinin toplam fiyatıı, t, tüüm vergiler ve KDV dahil m vergiler ve KDV dahil 
100.000 100.000 YTLYTL’’yiyi gegeççemez. Altyapemez. Altyapıı oluoluşşturmaya yturmaya yöönelik nelik 
projelere destek verilmediprojelere destek verilmediğğinden, teinden, teççhizat masraflarhizat masraflarıınnıın n 
toplam btoplam büüttççe ile dengeli olmase ile dengeli olmasıı ggöözetilmelidir. zetilmelidir. 
Proje sProje süüresi:resi: ≤≤ 36 ay36 ay
Proje baProje başşvuru dvuru döönemleri:nemleri: YYıılda bir kez. lda bir kez. 2007 2007 yyııllıı iiççinin son son 
babaşşvuruvuru tarihitarihi:  6  :  6  AAğğustosustos 20072007
Başvurular:Başvurular:
-- onon--lineline ((http://ardeb3501.http://ardeb3501.tubitaktubitak.gov.tr), .gov.tr), 
-- basılı kopya ve basılı kopya ve 
-- CDCD ile ile 
Bilgi ve formlar:Bilgi ve formlar:
http://www.http://www.tubitaktubitak.gov.tr/.gov.tr/homehome.do?ot=1&.do?ot=1&sidsid=375&=375&pidpid=364=364
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BurslarBurslar
BursiyerBursiyer
2007 yılı için Burs miktarı üst sınırları    2007 yılı için Burs miktarı üst sınırları    
BursiyerBursiyer ücret karşılığı çalışmıyor iseücret karşılığı çalışmıyor ise:                    :                    
Y. Lisans Öğrencisi : 1.250.Y. Lisans Öğrencisi : 1.250.--YTL/ay YTL/ay 
Doktora Öğrencisi : 1.500.Doktora Öğrencisi : 1.500.--YTL/ay YTL/ay 
Doktora Sonrası Araştırmacı : 1.750.Doktora Sonrası Araştırmacı : 1.750.--YTL/ay    YTL/ay    
BursiyerBursiyer ücretli çalışıyor ise:ücretli çalışıyor ise:
Y. Lisans Öğrencisi : 300.Y. Lisans Öğrencisi : 300.--YTL/ayYTL/ay
Doktora Öğrencisi  : 400.Doktora Öğrencisi  : 400.--YTL/ayYTL/ay

Araştırma projelerinde, proje kapsamında verilecek Araştırma projelerinde, proje kapsamında verilecek 
burs miktarları toplamı 4.000YTL/ay’dan fazla burs miktarları toplamı 4.000YTL/ay’dan fazla 
olamaz. olamaz. 
Birden fazla projede Birden fazla projede bursiyerbursiyer olarak görev alınması olarak görev alınması 
durumunda sadece bir projeden ödeme yapılır. durumunda sadece bir projeden ödeme yapılır. 
Bir kişiye aynı anda hem burs hem de proje teşvik Bir kişiye aynı anda hem burs hem de proje teşvik 
ikramiyesi ödemesi yapılamaz. ikramiyesi ödemesi yapılamaz. 

Proje teşvik ikramiyesiProje teşvik ikramiyesi
Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, 
araştırmacılar ve danışmanlara proje teşvik araştırmacılar ve danışmanlara proje teşvik 
ikramiyesi ödenir.ikramiyesi ödenir.
Proje teşvik ikramiyesiProje teşvik ikramiyesi
Yürütücü Yürütücü 1.000 YTL/ay1.000 YTL/ay
Araştırmacı Araştırmacı 500 YTL/ay500 YTL/ay
Danışman Danışman 1.000 YTL/yıl1.000 YTL/yıl

Araştırıcıların ve danışmanın proje teşvik Araştırıcıların ve danışmanın proje teşvik 
ikramiyesi toplamı yürütücüye verilenin üstünde ikramiyesi toplamı yürütücüye verilenin üstünde 
olamaz.olamaz.
Projeye ek süre verilmesi durumunda bu süre için Projeye ek süre verilmesi durumunda bu süre için 
proje teşvik ikramiyesi verilmez.proje teşvik ikramiyesi verilmez.
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Uluslararası projelerUluslararası projeler
TÜBİTAKTÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İkili Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İkili 
ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü (İÇİM)ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü (İÇİM)

• İkili İşbirliği• İkili İşbirliği
• Çok Taraflı İşbirliği (COST projeleri gibi)• Çok Taraflı İşbirliği (COST projeleri gibi)
faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 

http://www.http://www.tubitaktubitak.gov.tr/.gov.tr/uidbuidb

Ortak Proje Yürütme Esasına Dayalı İkili AnlaşmalarOrtak Proje Yürütme Esasına Dayalı İkili Anlaşmalar

�� ABD ABD -- NSF (NSF (NationalNational ScienceScience
FoundationFoundation))
� BELARUS � BELARUS -- Bilimler AkademisiBilimler Akademisi
� BULGARİSTAN � BULGARİSTAN -- Bilimler Bilimler 

AkademisiAkademisi
� ALMANYA� ALMANYA

� DFG (� DFG (DeutscheDeutsche
ForchungsgemeinschaftForchungsgemeinschaft))
� � JülichJülich Araştırma MerkeziAraştırma Merkezi

� FRANSA� FRANSA
� CNRS (� CNRS (CentreCentre NationalNational de de 
lala
RechercheRecherche))
� Dışişleri Bakanlığı� Dışişleri Bakanlığı

� HİNDİSTAN � HİNDİSTAN -- CSIR (CSIR (CouncilCouncil ofof
ScientificScientific andand IndustrialIndustrial

ResearchResearch))
� İTALYA � İTALYA -- CNR (CNR (ConsiglioConsiglio

NazionaleNazionale delledelle RicercheRicerche))
� MACARİSTAN � MACARİSTAN -- Eğitim Eğitim 

BakanlığıBakanlığı

�� MAKEDONYA MAKEDONYA -- EEğğitim ve Bilimitim ve Bilim
BakanlBakanlığıığı
�� PAKPAKİİSTAN STAN –– Bilim ve TeknolojiBilim ve Teknoloji
BakanlBakanlığıığı
�� SLOVAKYA SLOVAKYA -- Bilimler AkademisiBilimler Akademisi
�� SLOVENYA SLOVENYA –– YYüüksek Eksek Eğğitim, Bilimitim, Bilim
ve Teknoloji Bakanlve Teknoloji Bakanlığıığı
�� TUNUS TUNUS -- YYüüksek ksek ÖÖğğretim, Bilimselretim, Bilimsel
AraAraşşttıırma ve Teknoloji Bakanlrma ve Teknoloji Bakanlığıığı
�� UKRAYNAUKRAYNA

�� Bilimler AkademisiBilimler Akademisi
�� EEğğitim ve Bilim Bakanlitim ve Bilim Bakanlığıığı

�� YUNANYUNANİİSTAN STAN -- GSRT (GeneralGSRT (General
SecretariatSecretariat forfor ResearchResearch andand
TechnologyTechnology))

15 15 ÜÜlke, 18 Kurululke, 18 Kuruluşş
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İİkili işbirliği projelerikili işbirliği projeleri
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim 
insanlarının,projeyi birlikte gerçekleştirecekleri yabancı insanlarının,projeyi birlikte gerçekleştirecekleri yabancı 
araştırmacı(araştırmacı(larlar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları ) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları 
gerekmektedir.gerekmektedir.
Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'tan temin edecekleri Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'tan temin edecekleri 
proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK'a, proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK'a, 
yabancı proje ortaklarının ise kendi kuruluşlarından temin yabancı proje ortaklarının ise kendi kuruluşlarından temin 
edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa 
teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul 
edilmemektedir.edilmemektedir.
Her iki kuruluş kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç Her iki kuruluş kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç 
prosedürlerine göre değerlendirmektedir.prosedürlerine göre değerlendirmektedir.
Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır.Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır.
Her iki kuruluş incelenen projeler hakkındaki kararlarını Her iki kuruluş incelenen projeler hakkındaki kararlarını 
birbirine bildirmekte, uygun bulunan projeler yürürlüğe birbirine bildirmekte, uygun bulunan projeler yürürlüğe 
girmektedir.girmektedir.

İİkili işbirliği projelerikili işbirliği projeleri
Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla 
uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında 
karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve 
sayısının yıl bazında ayrıntılı ve gerekçeli olarak sayısının yıl bazında ayrıntılı ve gerekçeli olarak 
belirtilmesi gerekmektedir.belirtilmesi gerekmektedir.
Projeler kapsamında araştırmacı değişimlerinde;Projeler kapsamında araştırmacı değişimlerinde;
• Kabul Eden Taraf konaklama, yeme• Kabul Eden Taraf konaklama, yeme--içme ve yerel içme ve yerel 
seyahat masraflarını üstlenmekte,seyahat masraflarını üstlenmekte,
• Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat • Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat 
masraflarını karşılamaktadır.masraflarını karşılamaktadır.
• TÜBİTAK Türk proje ekibine seyahat desteğine • TÜBİTAK Türk proje ekibine seyahat desteğine 
ilave olarak ayrıca araştırma desteği de ilave olarak ayrıca araştırma desteği de 
verebilmektedir.verebilmektedir.
İkili işbirliği projeleri için araştırma desteği de talep İkili işbirliği projeleri için araştırma desteği de talep 
edilmesi durumunda, “TÜBİTAK Bilimsel ve edilmesi durumunda, “TÜBİTAK Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projeleri (1001 kodlu Teknolojik Araştırma Projeleri (1001 kodlu 
projeler)” için uygulanan kurallar geçerlidir.projeler)” için uygulanan kurallar geçerlidir.
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Çok taraflı işbirliği projeleriÇok taraflı işbirliği projeleri
25152515--COST (COST (EuropeanEuropean CoCo--operationoperation in in thethe FieldField of of 

ScientificScientific andand TechnicalTechnical ResearchResearch--Bilimsel ve Teknik Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Alanında Avrupa İşbirliğiAraştırma Alanında Avrupa İşbirliği) projeleri) projeleri

COST, 34 COST, 34 üüye ye üülkeden olulkeden oluşşmaktadmaktadıır. r. İİsrail, israil, işşbirlibirliğği i 
ortaortağığı ((cooperatingcooperating partnerpartner) stat) statüüssüünde nde üüyedir.yedir.
ProgramProgramıın Amacn Amacıı:: BilimselBilimsel veve teknikteknik araaraşşttıırmarma veve
geligelişştirmetirme konularkonularıındanda üülkelerinlkelerin ulusalulusal ddüüzeydezeyde
gergerççekleekleşştirdikleritirdikleri projelerprojeler arasarasıındanda
koordinasyonunkoordinasyonun sasağğlanmaslanmasıı amacamacııylayla
oluoluşşturulmuturulmuşş birbir AvrupaAvrupa araaraşşttıırmarma programprogramıı olanolan
COST COST ççererççevesindeevesinde, , TTüürkrk bilimbilim insanlarinsanlarıınnıın n 
araaraşşttıırmarma projelerininprojelerinin desteklenmesidesteklenmesi..

Çok taraflı işbirliği projeleriÇok taraflı işbirliği projeleri
25152515--COST (COST (EuropeanEuropean CoCo--operationoperation in in thethe FieldField of of 

ScientificScientific andand TechnicalTechnical ResearchResearch--Bilimsel ve Teknik Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Alanında Avrupa İşbirliğiAraştırma Alanında Avrupa İşbirliği) projeleri) projeleri

Sağladığı destekler:Sağladığı destekler: Bu kapsamda COST, Bu kapsamda COST, 
aksiyon yönetim toplantıları, bilimsel aksiyon yönetim toplantıları, bilimsel 
çalıştayçalıştay ve seminerler, kısa süreli bilimsel ve seminerler, kısa süreli bilimsel 
ziyaretler, kurslar ve araştırma ziyaretler, kurslar ve araştırma 
konferansları ile yayım için maddi konferansları ile yayım için maddi 
destekler sağlamaktadır.destekler sağlamaktadır.
Koordinasyon ve ilgili masraflar sadece Koordinasyon ve ilgili masraflar sadece 
COST'unCOST'un bütçesinden karşılanırken, bütçesinden karşılanırken, 
araştırma aktivitelerinin kendileri ulusal araştırma aktivitelerinin kendileri ulusal 
olarak desteklenmektedir.olarak desteklenmektedir.
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Çok taraflı işbirliği projeleriÇok taraflı işbirliği projeleri
25152515--COST (COST (EuropeanEuropean CoCo--operationoperation in in thethe FieldField of of 

ScientificScientific andand TechnicalTechnical ResearchResearch--Bilimsel ve Teknik Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Alanında Avrupa İşbirliğiAraştırma Alanında Avrupa İşbirliği) projeleri) projeleri

Bu programın ülkemizdeki bilimsel koordinasyonu Bu programın ülkemizdeki bilimsel koordinasyonu 
ve finansmanı TÜBİTAK tarafından ve finansmanı TÜBİTAK tarafından 
yürütülmektedir. yürütülmektedir. KatılınmasıKatılınması uygun görülen COST uygun görülen COST 
aksiyonlarının belirlenmesini takiben, aksiyonlara aksiyonlarının belirlenmesini takiben, aksiyonlara 
katılım için resmi katılım için resmi islemlerinislemlerin baslatılmasıbaslatılması Dışişleri Dışişleri 
Bakanlığı’ndan talep edilmektedir.Bakanlığı’ndan talep edilmektedir.
COST aksiyonları liste olarak yayınlanmaktadır. COST aksiyonları liste olarak yayınlanmaktadır. 
COST’unCOST’un yürürlükteki toplam 200’den fazla olan yürürlükteki toplam 200’den fazla olan 
aksiyonlarından Türkiye, Ocak 2007 itibariyle aksiyonlarından Türkiye, Ocak 2007 itibariyle 
halen toplam 34 COST aksiyonuna 46 proje ile halen toplam 34 COST aksiyonuna 46 proje ile 
katılmaktadır. Bu çok düşük bir sayıdır. katılmaktadır. Bu çok düşük bir sayıdır. Katılım Katılım 
seviyemiz ülkemizin AB kaynaklarından katkı payı seviyemiz ülkemizin AB kaynaklarından katkı payı 
ödemesine rağmen, katkı payı ödemeyen ödemesine rağmen, katkı payı ödemeyen 
ülkelerden daha az yararlanmakta olduğunu ülkelerden daha az yararlanmakta olduğunu 
göstermektedir.göstermektedir.

Çok taraflı işbirliği projeleriÇok taraflı işbirliği projeleri
25152515--COST (COST (EuropeanEuropean CoCo--operationoperation in in thethe FieldField of of 

ScientificScientific andand TechnicalTechnical ResearchResearch--Bilimsel ve Teknik Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Alanında Avrupa İşbirliğiAraştırma Alanında Avrupa İşbirliği) projeleri) projeleri

COST aksiyonlarına katılımın ülkemiz bilim COST aksiyonlarına katılımın ülkemiz bilim 
insanlarına sağladığı maddi olanakların insanlarına sağladığı maddi olanakların 
dışında, diğer en önemli bir fırsat da AB dışında, diğer en önemli bir fırsat da AB 
çerçeve programlarına daha aktif katılım çerçeve programlarına daha aktif katılım 
için oluşturulacak proje ekipleri ile için oluşturulacak proje ekipleri ile 
tanışmadır.tanışmadır.
COST Üst Düzey Türkiye Temsilcisi COST Üst Düzey Türkiye Temsilcisi 
((CommitteeCommittee of of SeniorSenior OfficialsOfficials -- CSOCSO): ): 
Prof. Dr. Ömer CEBECİ (TÜBİTAK Başkan Prof. Dr. Ömer CEBECİ (TÜBİTAK Başkan 
Yardımcısı) Yardımcısı) 
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Çok taraflı işbirliği projeleriÇok taraflı işbirliği projeleri
25152515--COST (COST (EuropeanEuropean CoCo--operationoperation in in thethe FieldField of of 

ScientificScientific andand TechnicalTechnical ResearchResearch--Bilimsel ve Teknik Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Alanında Avrupa İşbirliğiAraştırma Alanında Avrupa İşbirliği) projeleri) projeleri

Ülkemizin COST aksiyonlarına katılımı proje bazında Ülkemizin COST aksiyonlarına katılımı proje bazında 
olmaktadır ve aksiyona katılım için TÜBİTAK araştırma desteği olmaktadır ve aksiyona katılım için TÜBİTAK araştırma desteği 
de vermektedir. de vermektedir. 
COST aksiyonlarının Ortak Niyet Beyanlarının (COST aksiyonlarının Ortak Niyet Beyanlarının (Memorandum Memorandum 
of of UnderstandingUnderstanding--MoUMoU) ve COST programı hakkında ayrıntılı ) ve COST programı hakkında ayrıntılı 
bilgi ile proje öneri formu: bilgi ile proje öneri formu: 
http://www.http://www.costcost..esfesf.org; .org; http://http://cost.cordis.lucost.cordis.lu
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r2515.dochttp://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r2515.doc
http://http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost.htmlwww.tubitak.gov.tr/uidb/cost.html
Başvuru dönemleri: Başvuru dönemleri: Katılmak istenen COST aksiyonunun Katılmak istenen COST aksiyonunun 
başlangıç ve bitiş tarihine göre değişmektedir.başlangıç ve bitiş tarihine göre değişmektedir.
Başvurular:Başvurular: İİki basılı kopya+ bir CD ile ki basılı kopya+ bir CD ile 
•• COST Ofisi: TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire COST Ofisi: TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire BaskanlığıBaskanlığı, , 
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü, www.İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü, www.tubitaktubitak.gov.tr/.gov.tr/uidbuidb

Proje Değerlendirme AşamalarıProje Değerlendirme Aşamaları

Araştırma Destek Programları (ARDEP) Başkanlığı

Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu

Panel
Tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik

İnfeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji 
Nöroloji, psikiyatri 

Dahili – cerrahi bilimler
Farmakoloji, fizyoloji, biyokimya, biyofizik, eczacılık

Diş hekimliği

Hakem/Danışman
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DeğerlendirmeDeğerlendirme

Özgün değer

Yaygın etki

Yapılabilirlik
Ekip

Ekipman
Zaman
Bütçe

Çok iyi
İyi

İyi değil /yetersiz

3 3

3
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Proje Değerlendirme AşamalarıProje Değerlendirme Aşamaları

Panel toplantısı

Puanlama

Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu

Karar
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Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'na (SBAG)
müracaat edilen ve kabul edilen projelerin dağılımı:

%23.7316 adet1331 adet2002-2007
Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan proje yürütücüsü 
olarak yapılan başvurular:

59 adet

2574 adet

ÖNERİLEN 
PROJE SAYISI

(Toplam)

2002-2007

1963-2002

Yıllar

%30.518 adet

% 37.3960 adet

Kabul oranıDESTEKLENEN 
PROJE SAYISI 

(Toplam)

NovartisNovartis Farmakoloji Dalı Araştırma DestekleriFarmakoloji Dalı Araştırma Destekleri

Duyurular:Duyurular: Broşür, afişlerle, web sayfası Broşür, afişlerle, web sayfası 
(www.(www.novartisnovartis.com.tr).com.tr)
Kapsam:Kapsam: Temel farmakoloji ve klinik Temel farmakoloji ve klinik 
farmakolojideki deneysel araştırmalar konusunda farmakolojideki deneysel araştırmalar konusunda 
başvurular kabul ediliyor. başvurular kabul ediliyor. FarmakoepidemiyolojikFarmakoepidemiyolojik
çalışmalar ile deney ve çalışmalar ile deney ve laboratuvarlaboratuvar çalışması çalışması 
gerektirmeyenler kabul edilmiyor.gerektirmeyenler kabul edilmiyor.
Başvurular:Başvurular: Proje 10 kopya basılı olarak Proje 10 kopya basılı olarak 
•• Araştırma Desteği, Araştırma Desteği, NovartisNovartis Ürünleri İlaç Sektörü, Ürünleri İlaç Sektörü, 

Medikal Departman, Barbaros Bulvarı No.83, 34353 Medikal Departman, Barbaros Bulvarı No.83, 34353 
BeşiktaşBeşiktaş--İstanbulİstanbul

Sarf malzeme, küçük bedelli aletler (öngörülen Sarf malzeme, küçük bedelli aletler (öngörülen 
desteğin yarısını geçmemek şartıyla), hizmet desteğin yarısını geçmemek şartıyla), hizmet 
alımları için kullanılabilinir. alımları için kullanılabilinir. 
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NovartisNovartis Farmakoloji Dalı Araştırma DestekleriFarmakoloji Dalı Araştırma Destekleri

Proje süresi:Proje süresi: 18 ay, 6 ay ek süre.18 ay, 6 ay ek süre.
Başvuru tarihi:Başvuru tarihi: en geç 31 Aralık 2007’e en geç 31 Aralık 2007’e 
kadarkadar
Proje bütçesi:Proje bütçesi: KDV dahil 10.000 YTLKDV dahil 10.000 YTL
Değerlendirmeyi kazanan Değerlendirmeyi kazanan 3 projeye3 projeye
destek verilir.destek verilir.
Destekler 14 Nisan 2008’de yapılacak Destekler 14 Nisan 2008’de yapılacak 
ödül töreninde ilan edilir.ödül töreninde ilan edilir.

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlarBaşvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar

Proje başvuru formlarının güncellenmiş son Proje başvuru formlarının güncellenmiş son 
şekli kullanılmalışekli kullanılmalı
Proje formunda istenilen tüm bilgi ve Proje formunda istenilen tüm bilgi ve 
belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı. CD, belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı. CD, 
basılı proje önerisinde yer alan tüm basılı proje önerisinde yer alan tüm 
dokümanları biredokümanları bire--bir içermeli.bir içermeli.
Projenin orijinalitesi vurgulanmalı, amacı Projenin orijinalitesi vurgulanmalı, amacı 
belirtilmeli ve bu amaca ulaşmada belirtilmeli ve bu amaca ulaşmada 
kullanılacak yöntemler açıklanmalıdır. kullanılacak yöntemler açıklanmalıdır. 
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Araştırıcıların önerilen yöntemlere Araştırıcıların önerilen yöntemlere 
hakimiyetleri ve araştırmayı hakimiyetleri ve araştırmayı 
yapabileceklerinin ispatlanması önemlidir. yapabileceklerinin ispatlanması önemlidir. 
Proje konusu ile ilgili ön bulgular Proje konusu ile ilgili ön bulgular 
sunulmalıdır. sunulmalıdır. 
Gerekli ise Etik Kurul izinleri alınmalıdır. Gerekli ise Etik Kurul izinleri alınmalıdır. 
Proje önerisinin özgün değer, yaygın etki Proje önerisinin özgün değer, yaygın etki 
ve yapılabilirlik açısından başvuru ve yapılabilirlik açısından başvuru 
yapılmadan önce gözden geçirilmelidir.yapılmadan önce gözden geçirilmelidir.
Proje önerisi sonradan değişiklik talep Proje önerisi sonradan değişiklik talep 
edilmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. edilmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 


