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TÜBİTAK ARDEB 

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 
Bilim İnsanı Yetiştirme Desteklerini Yürütür. 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

Uluslararası İlişkiler  Daire Başkanlığı (UİDP) 
Uluslararası İş Birliği Desteklerini Yürütür. 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)  
Üniversite AR-GE Desteklerini Yürütür. 

TÜBİTAK’ın  
 
 Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikalarını oluşturmak 
 Stratejik alanlarda araştırmalar yapmak 
 AR-GE altyapısını oluşturma görevleri 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 
Sanayi Desteklerini Yürütür. 



TÜBİTAK Başvuru Süreçlerinde ARPROGED 
Desteği 

Projenin Uygun 
Programla Eşleştirilmesi 

Proje Yazım Aşamasında 
Soruların Yanıtlanması 

Proje Metninin Okunarak 
Tavsiye Listesinin 

Oluşturulması 

Çevrimiçi Proje Başvuru 
Desteğinin Verilmesi  

Basılı Kopya Belgelerin 
Rektörlük Makamı İmza 

Süreci ve Takibi 

Basılı Kopya Belgelerin 
TÜBİTAK’a Posta Yoluyla 

İletimi 



 
TÜBİTAK ARBİS 

 

ARBİS 
Araştırmacı 
Bilgi Sistemi 

Kişisel 
Bilgiler 

İletişim 
Bilgileri 

Eğitim 
Bilgileri 

Faaliyet 
Alanları 

Yayın 
Bilgileri 

Proje 
Deneyimleri 

Yürütücü, araştırmacı ve danışmanların veri tabanına kayıt olmaları ve 
kayıtların güncel olması gerekir.  

https://arbis.tubitak.gov.tr/ 

https://arbis.tubitak.gov.tr/


Okan Üniversite’sinin Yaklaşımı 

Proje ve Araştırma Ağırlıklı Akademisyen Destekleri  

Ders Sayısı Azaltılması  

Proje Ödülü  

Makale Ödülü 

Projeler için Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Desteği  

İç Araştırma Projesi (İAP) Desteği  

Akademisyenlerin ve Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Patent 
Başvuruları Masraflarıı 

Proje Başvurusu 
300 TL 

Proje Kabul Durumu 
1200 TL 



TÜBİTAK ARDEB 
GENEL 

TANITIMI 

1 



ARDEB’in  Paydaşları 

 3 Temel Paydaş Üniversiteler, Kamu- AR-GE Enstitüleri ve Özel Sektör proje 
paydaşınız olabilir. 

ÜNİVERSİTE 

ÖZEL 
KURULUŞ 

KAMU-
ARGE  

ENSTİTÜSÜ 



Araştırma Destek Grupları 

Önerilen araştırma projeleri konusu itibariyle farklı araştırma destek grupları tarafından değerlendirmeye alınırlar. 



PROJE EKİBİ 

Yürütücü 

Araştırmacı 

Bursiyer 

Teknik 
Eleman 

Danışman 

 
 Proje yazma, yürütebilme becerisine sahip, 
 Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve 

hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, 
 Tübitak’la yazışmaları yapan sözleşmeye taraf  

araştırmacıdır. 
 Proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle 

değerlendirip yayımlayabilecek düzeydedir. 
 Proje ekibinin önerinin gerektirdiği sayıda ve 

disiplinlerden oluşturulması gerekir. 
 Tüm ekip üyelerinin görev tanımları ve 

gereklilikleri  öneride tanımlanmış olmalıdır. 

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının en üst yöneticileri 
Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, Baş Hekim, Baş Hekim 
Yardımcısı, Hastane Yöneticisi 



Üniversite Personeli 

 

Doktora/sanatta 
yeterlik/tıpta 

uzmanlık derecesi 

Kamu Kuruluşu Çalışanı 

 

En az dört yıllık 
üniversite lisans 

eğitimi 

Özel Kuruluş Çalışanı 

 

En az dört yıllık 
üniversite lisans 

eğitimi 

 
Yürütücü, Araştırmacı, Danışman  

Koşulları 
 



 
Yürütücüsü, Araştırmacı, Danışman  

Koşulları 

 
YÜRÜTÜCÜ  

Projeyi öneren kuruluşun kadrolu 
personeli olmalı 

TC sınırları içerisinde ikamet etmeli* 
 

ARAŞTIRMACI 
Projedeki katkıları %10 üstünde olmalı.  

TC sınırları içerisinde ikamet etmeli* 
(Yurtdışı Araştırmacı Hariç) 

 

 

 
DANIŞMAN  

Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde bilgisinden yararlanılan 
araştırmacı .  

Bu konuların proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. 

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

Danışmalarda ikamet şartı aranmaz. 

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



 

Lisans 
Öğrencisi 

 

Yüksek Lisans 
Öğrencisi 

Doktora 
Öğrencisi 

Doktora Sonrası 
Araştırmacı 

Bursiyer 

Bursiyer 

Türkiye’de Kurulu Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Yapan; 



Lisans Bursiyeri 

 

• Herhangi bir 
kurum/kuruluş 
çalışmama 

• Türkiye’deki YÖK lisans 
programında 3. sınıf ve 
üzeri öğrencisi  

• Ağırlıklı genel not 
ortalamasının en az 
2,5/4 veya 65/100 
olması 

• Bir projede aynı anda 
en fazla 2 lisans 
öğrencisi bursiyer 
olabilir. 

• Öğrenci sınıfta kalırsa 
bursu kesilir. 
 

Doktora Sonrası 
Araştırmacı 

 

• Doktoralı olup herhangi 
bir kurum/kuruluşta 
çalışmama 

 

• Doçent ve üstü 
akademik ünvana 
sahip olmama 

 

• Doktora/tıpta, diş 
hekimliğinde, 
eczacılıkta, 
veterinerlikte uzmanlık/ 
veya sanatta yeterlilik 
derecesini aldığı 
tarihten itibaren 7 
yıldan fazla süre 
geçmemesi . 

Yardımcı Personel 

 

• Proje Yürütücüsünün 
veya Araştırmacıların 
gözetimi altında tam 
veya kısmî zamanlı 
İşvereni kurum olmak 
üzere istihdam edilir. 

 

•  Uzman, teknik eleman, 
teknisyen, laborant, işçi 
vb. personel. 

Bursiyerde ve Yardımcı Personelde 
 Aranan Koşullar 

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora bursiyerlerinde aranan koşullar: 
Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması , Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması . 



 

Yurtdışı Araştırmacı/Danışman 
 

Program 
 Kodu 

Yurtdışı 
Araştırmacı 

Yurtdışı 
Danışman 

1001     x        x 

1002      -        - 

1003     x        x 

1005      x        x 

3001        -        x 

3501        x         x 

 Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının ülkemizdeki araştırmacının yetkinliğinin sınırlı kaldığı 
durumlarda uygun görülür.(En az 1 ay-yol dahil, En fazla 6 ay görev alabilirler) 

 Bir projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişiyle sınırlıdır. 
 TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede yer alabilirler ancak bir projeden ücret alabilirler. 
 Söz konusu araştırmacıların seyahat masrafları ve projede görev aldıkları sürelere karşılık, aynı zaman 

diliminde yurt dışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı 
olarak karşılanır.  



Bütçede Neler Yazılabilir? 

• Makine Teçhizat 
• Sarf Malzemesi 
• Hizmet Alımı 
• Proje Çıktı ve Sonuçlarının 

Paylaşımı ve Yayılımı 
• Yurtiçi Saha Çalışması 
• Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat 

Giderleri 
• Bursiyer  
• Yardımcı Personel 

Proje 
Kabul 

Edildikten 
Sonra… 

Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) 

Kurum Hissesi 



    Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) 

 

TÜBİTAK Kanunu; Sadece Kamu 
Kurum ve Kuruluşların kadro veya 
pozisyonlarında bulunanlara 
ödenir.  

 Bilim Kurulunca belirlenen 
esaslara göre  ödenir. 

Ödenen tutarlar proje 
sözleşmesinde belirlenir. 

Kurum Hissesi 

Projenin yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması aşamasında 
kurumun imkanlarından 
faydalanılması karşılığı  verilir 

 TÜBİTAK tarafından hesaplanır. 



TÜBİTAK 
ARDEB 
PROGRAMLARI 
TANITIMI 
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TÜBİTAK ARDEB  

Ulusal Proje Destek Programları 
• Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme 

Programı  1001 
• Hızlı Destek Programı 1002 
• Öncelikli Alanlarda Ar-Ge Projelerinin 

Destek Programı 1003 
• Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma 

Destek Programı 1005 
• Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 

Programı 1007 
• Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı 3001 
• Kariyer Geliştirme Programı 3501 

ÇAĞRILI 

DÖNEMLİ 

SÜREKLİ 

SÜREKLİ 



https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari 
 

Akademik Destekler Web Sayfası 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari


1001 – Bilimsel Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı  

 

• Mart-Eylül 

• 8 Eylül 2017 

 

 

• 1500 TL/Ay 

• 36 aya 
kadar 

• 360.000 
TL’ye kadar 

Proje 
Bütçesi 

Proje 
Destek 
Süresi  

Başvuru 
Dönemleri 

Proje Teşvik 
İkramiyesi 

Amaç: 
 Yeni bilgiler üretmek 
 Bilimsel yorumlar yapmak 
 Teknolojik problemleri 

çözümlemektir. 
 

1001 Destek Programı Kapsamında  
 İki projede yürütücü veya 
 Dört projede araştırmacı veya 
 Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir. 



1002 – Hızlı Destek Programı 

• Zaman 
kısıtlaması 
yoktur 

• PTİ 
bulunmama
ktadır. 

• 12 aya 
kadar 

• 30.000 
TL’ye kadar 

Proje 
Bütçesi 

Proje 
Destek 
Süresi  

Başvuru 
Dönemleri 

Proje 
Teşvik 

İkramiyesi 

      Amaç: 
 Üniversitelerde, araştırma 

hastanelerinde ve araştırma 
enstitüleri/istasyonlarında 
yürütülecek acil, kısa süreli, 
küçük bütçeli projeler 
 

      Program Özellikleri 
 Doktora öğrencileri(Araştırma 

Görevlileri Statüsündeki) proje 

yürütücüsü olabilirler. 
 

 Proje ekibinde danışman yer 
almaz. 

Projede Görev Alma Limiti: 
Aynı anda en fazla,  bir projede yürütücü ve  iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir. 



1003 – Öncelikli Alanlarda Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı 

• Çağrılı-İki 
aşamalı 

 

 

• 2500 TL/Ay 

• 24-36 aya 
kadar 

• 2.5 milyon 
TL’ye kadar 

Proje 
Bütçesi 

Proje 
Destek 
Süresi  

Başvuru 
Dönemleri 

Proje 
Teşvik 

İkramiyesi 

Projede Görev Alma Limiti: 
Aynı anda en fazla bir projede yürütücü ve iki projede araştırmacı olarak görev 
alınabilir.  

Amaç: 
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik 
Stratejisi çerçevesinde 
belirlenen öncelikli alanlarda 
çağrıya çıkılan Ar-Ge 
projelerini desteklemek. 



1003 Programı İlave Bilgiler 

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

Proje Türü 

Küçük 
Ölçekli 

Orta  
Ölçekli 

Büyük 
 Ölçekli 

Proje Süresi 

En Fazla 24 
ay 

En Fazla 36 
ay 

En Fazla 36 
ay 

Proje Bütçesi 

500.000TL 

500.001 - 
1.000.000 TL 

1.000.001 - 
2.500.000 TL  



1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 
Araştırma Destekleme Programı 

 

• Mart-Eylül 

• 8 Eylül 2017 

• Koşullu PTİ 
1000 TL/Ay 

• 18 aya 
kadar 

• 200.000 
TL’ye kadar 

Proje 
Bütçesi 

Proje 
Destek 
Süresi  

Başvuru 
Dönemleri 

Proje Teşvik 
İkramiyesi 

 Amaç: 
 Ülkemizde ihtiyaç duyulan 

teknolojik dışa bağımlılığı 
azaltacak ve ülkemizin rekabet 
gücünü  artıracak  

 Ulusal-uluslararası yeni bir 
ürün/süreç/yöntem/model 
geliştirmeye yönelik 

 Uygulamalı ve/veya deneysel 
geliştirme projeleri 

Projede Görev Alma Limiti: Destek programı kapsamında aynı anda en fazla; 
 İki projede yürütücü veya 
 Dört projede araştırmacı veya 
 Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir. 



 
 
 

1005 PTİ Ödeme Koşulu  

 
Sonuç Raporu 

Kabülü 

Proje Çıktı ve 
Sonuçları 

Başarı Düzeyi 
Değerlendirir. 

PTİ 
Ödemeleri 

Çıktı/sonuçların uygulamaya  aktarılabilmesi/ticarileştirilmesine 
yönelik aşağıdaki koşullardan en az birinin yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Yürütücü, Araştırmacı, Danışmana verilir. 
 
 
1005 projesinin devamı niteliğinde yeni proje önerisi sunulması 
(TEYDEB-1505, KOSGEB) 

 
Yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi 

 

Uygun pazar ortakları bulunabilmesi amacıyla çıktıların 

paylaşılması/tanıtılması (konuyla ilgili fuar, sergi, vb.)  

 

Patent/tescil/faydalı model başvurusu yapılması 

 

Proje çıktılarından yararlanacak kurum ve kuruluşlara proje 

çıktı/sonuçlarının tanıtıldığı proje sunumu yapılması 

 

Ulusal görsel/işitsel basında proje çıktı/sonuçlarının paylaşılması 



1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve 
Geliştirme Destekleme Programı 

 

• Çağrılı-İki 
aşamalı 

 

 

• 3000 TL/Ay 

• 30-48 aya 
kadar 

• Çağrıya 
özelinde 

• (Konu ve 
Kapsama göre 
değişir.) 

Proje 
Bütçesi 

Proje 
Destek 
Süresi  

Başvuru 
Dönemleri 

Proje Teşvik 
İkramiyesi 

Amaç:  
Kamu kurumlarının Ar-Ge 
ihtiyaçlarının karşılanması ya da 
sorunlarının çözümü 
YK 
Üniversiteler, kamu Ar-Ge 
birimleri, özel kuruluşlar veya 
bunların oluşturduğu 
konsorsiyumlar tarafından proje 
başvuruları yapılabilir. 
 
MK: Cumhurbaşkanlığı, TBMM 
Başkanlığı, Başbakanlık ve 
Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili 
kurum/kuruluşları MK olabilirler. 



3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı 

• Zaman 
kısıtlaması 
yoktur 

• Koşullu PTİ 

• 24 aya 
kadar 

• 60.000 
TL’ye kadar 

Proje 
Bütçesi 

Proje 
Destek 
Süresi  

Başvuru 
Dönemleri 

Proje 
Teşvik 

İkramiyesi 

Amaç: 
Ar-Ge projesi kültürünün 
yaygınlaşmasını sağlamak için 
ARDEB tarafından desteklenen 
projelerde yürütücü olarak 
görev almamış olan 
araştırmacıları desteklemek. 
 
Program Özellikleri 
Programdan yürütücü olarak 
sadece bir kez yararlanılabilir. 
 
 

Projede Görev Alma Limiti: Aynı anda en fazla bir projede yürütücü ve iki projede 
araştırmacı olarak görev alınabilir. 



 
3001 PTİ Ödeme Koşulu  

 

TÜBİTAK 3001 

Yürürlükte İken  

Sonuçlandıktan 2 
yıl içinde 

PTİ ÜST LİMİTLERİ  
Proje Yürütücüsü: 500 TL/ay ;  Araştırmacı: 250 TL/ay ; Danışman: 500 TL/y 

Proje başladıktan sonra proje ekibinden ayrılan ya da ekibe dışardan eklenen kişilere PTİ 
ödemesi yapılmaz. 



3501 – Kariyer Geliştirme Programı 

 

• Mart-Eylül 

• 8 Eylül 2017 

 

 

• 1500 TL/Ay 

• 36 aya 
kadar 

• 225.000 
TL’ye kadar 

Proje 
Bütçesi 

Proje 
Destek 
Süresi  

Başvuru 
Dönemleri 

Proje 
Teşvik 

İkramiyesi 

Amaç: Kariyerlerine yeni başlayan 
doktoralı bilim insanlarının teşvik. 
 
Program Özellikleri 
 Doktora/Sanatta Yeterlilik ve Tıpta 

Uzmanlık Derecesinin alındığı tarih 
7 yıl içinde olmalı. 

 Doç. ve üstü akademik ünvana 
sahip olmamalı. 

 Doktorasını aldığı kurumdan farklı  
ve TR’de yerleşik bir kurumda 
kadrolu çalışıyor olmalı. 

 Daha önce  TÜBİTAK tan KARİYER 
DESTEĞİ almamış olması gerekir. 
Programdan yürütücü olarak sadece 
bir kez yararlanılabilir. 

 Akademik ünvanı prof. kişiler 
projede  araştırmacı olarak yer 
alamazlar, fakat danışman 
olabilirler. 

Projede Görev Alma Limiti: Aynı anda en fazla bir projede 
yürütücü ve iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir. 



 
TÜBİTAK ARDEB ÖZET 

 
PROGRAM 
KODU 

PROGRAM BAŞLIĞI 
KİMLER YÜRÜTÜCÜ 

OLABİLİR 
BAŞVURU  

DÖNEMLERİ 

Maksimum  
Destek 
Süresi 

KABUL   
ORANI 

PTİ 

1001 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projelerini Destekleme 
Doktora ve üzeri ünvan 

Mart ve Eylül 
Dönemsel 

36 Ay %19 VAR 

1002 Hızlı Destek 
Doktora ve üzeri unvan 

veya Dr. öğrenimine 
devam eden 

SÜREKLİ 12 Ay %39 YOK 

1003 
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini 

Destek 
Doktora ve üzeri ünvan 

 
2 Aşamalı 

Çağrılı 

24/36 Ay %13 VAR 

1005 
Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek 
Doktora ve üzeri unvan 

veya lisans mezunu 
Mart ve Eylül 

Dönemsel 
18 Ay %18 KOŞULLU 

1007 
Kamu Kurumları Araştırma ve 
Geliştirme Projelerini Destek 

Doktora ve üzeri ünvan 
 

2 Aşamalı 
Çağrılı 

48 Ay - VAR 

3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek  
Doktora ve üzeri unvan+ 

ARDEB projelerinde 
yürütücü olmama 

SÜREKLİ 24 Ay %34 KOŞULLU 

3501 Kariyer Geliştirme Destek 

Dr. ünvanına sahip, Doc. 
ve üstü ünvana sahip 
olmama ve dr. farklı 
üniversiteden alma 

Mart ve Eylül 
Dönemsel 

36 Ay %24 
VAR 

 



TÜBİTAK ARDEB Bütçe Karşılaştırma 

Önce küçük bütçeli ve kısa süreli projelerle başlanabilirsiniz…. 



TÜBİTAK 
ARDEB Proje 
Geliştirme Ön 
Hazırlıkları 
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Önemli Hususlar: 

 
 Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması 

 Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması 

 Aynı dönemde  aynı programa bir proje önerisi başvurusunda 
bulunulabilir. (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru 
dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak 
iade edilir) 

 Aynı Proje Önerisiyle daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve 
değerlendirme sonucu 2 kez özgün değerden yetersiz puan aldı ise 
3. kez başvuruda bulunulmaması 



Proje Yürütücüsü, Araştırmacı veya Danışmanların 
ARBİS Kayıtlarını Kontrol Etmeleri 

Proje yürütücüsü , araştırmacılar ve danışmanlar için 
"Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış 

olması.  

TÜBİTAK Eğitim Videoları 
Projeler Örnekleri 

Projeler Veri Tabanı  

 
İdeal Proje Hazırlama süreci ortalama 3-6 ay olmalıdır. 

Proje ekibi proje önerisini başvuru öncesi birkaç kez 
okumalıdır. 

 

Faydalı Bilgiler…. 



www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/projelerde_gorev_alabilme_limitleri_yeni.pdf 

 

  Toplam  Proje Kotası:6 Puan 
  Yürütücü (Y): 2 Puan 
  Araştırmacı (A):1 Puan   

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/projelerde_gorev_alabilme_limitleri_yeni.pdf


Kota Artırımı 

UFUK 2020 kapsamında proje 
başvurusu yapmış ve Avrupa 

Komisyonu tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda projesi 
eşik değeri geçmiş olan kişilere 

talep etmeleri halinde verilir. 

ARDEB proje yürütücülüğü 
limitlerine ilave olarak, 1001 ya 

da 1003 programlarından 
herhangi birinde 1 proje 

yürütücüsü daha olma hakkı 
sağlanır.  

 Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6 projede 
"Danışman" olarak görev alabilir. 

 Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de limitler içerisinde 
işlem görmektedir. 



TÜBİTAK ARDEB Proje Önerisi Hazırlama 
Eğitim Videoları 

Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Temel Bilimler 
 Mühendislik Bilimleri 
 Sağlık Bilimleri 
 Sosyal ve Beşeri Bilimler 
 Yaşam Bilimleri 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-
akademik-proje-hazirlama-materyalleri 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
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https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-proje-hazirlama-materyalleri


TÜBİTAK Proje  Örnekleri 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri
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http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri


TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı 

       

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/ 
 

Proje Raporlarının Tam metinlerine erişim sağlanmaktadır. 

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
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http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tubitak-destekli-projeler-veritabani/


Proje Performans Ödülü (PPÖ)  

 
Başarıyla sonuçlanan projelerin yürütücü ve 
araştırmacılarını ödüllendirir. 

 
 
 
 Proje sonuç raporu kabul edildiği tarihten en 

geç 3 yıl içinde  Proje  yürütücüsü başvurur. 
 Her proje için bir defa ödenir. 
 1007 için geçerli değildir. 

100.000 
TL 

Yürütücü 

100.000 

TL 
Araştırm

acılar 

200.000 
TL 



AR-GE Tanımı ve Frascati Manueli 

 
• Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması sebebiyle ön incelemede iade edilebiliyor.  

 
        Frascati Manueli 
 
• Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Kılavuz ve teknik belgedir.  

 
• TÜBİTAK tarafından Türkçeleştirilen  kılavuzda AR-GE tanımlarını ve AR-GE kapsamındaki faaliyetler 

bulunmaktadır. 
 
• OECD  (EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ) ülkelerinin deneyiminden yararlanılarak Frascati 

Klavuzunda bulunan bilim, teknoloji ve yenilik, arge  kavramları ülkeler arasında dil birliğinin sağlanmasında 
önemlidir. 

         http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf 

 
 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf


Başvuru 
Formu ve 
Ekler  
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Temel Başvuru Dokümanları 

• Başvuru Formu 

• EK-1 Kaynaklar 

• EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 



Başvuru Formu ve Ekler  

Elektronik Başvuru Çıktısı  

• Kabul ve Taahhüt Beyanları sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu 

Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu 

• Tekrar sunulan proje önerileri için doldurulur. 

• Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulur. 

Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu  

• Yurtdışı araştırmacı varsa 

• Araştırmacıya ait özgeçmiş formu ve araştırmacı tarafından imzalanmış ”projeye katılım 
mektubu” ile birlikte elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belgedir.  

• Katılım mektubunun ayrıca basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar 
gönderilmesi gerekmektedir 

Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi  

• Proje ekibinde yabancı uyruklu varsa 

• Bu form KKTC’den sunulan proje önerileri  için geçerli değildir, ilgili protokol maddesi 
gereğince işlem yapılır 



Başvuru Formu ve Ekler  

Feragat Formu  

• İlgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra basılı kopya belgelerle birlikte  son başvuru 
tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge 

Etik Kurul Onay Belgesi  

• Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının veya aslı gibidir  onaylı 
kopyasının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar gönderilmesi 
gereken belge 

Yasal/Özel İzin Belgesi  

• Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının veya aslı gibidir  onaylı 
kopyasının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar gönderilmesi 
gereken belge 

Destek Mektupları  

• Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının, basılı kopya belgelerle 
birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge 

TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı  

• Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman 
bulunması halinde 



Başvuru Formu ve Ekler  

Başvuru Formu ve Eklerinin güncel olması gereklidir.  

Başvuru Formu Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalıdır 

Başvuru Formu,  EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı 
geçmemelidir. 

Başvuru Formu ve Eklerinin elektronik başvuru 
sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

Sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 
20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir. 



Başvuru Formu / 1. Proje Özeti 

PROJE ÖZETLERİ  
1 SAYFAYI GEÇMEMELİDİR!! 

Amaç 

Özgün Değer 

Proje Konusunun Seçilme 
Nedeni 

Kuramsal Yaklaşım 

Yöntem 

Hedefler 

Beklenen Çıktılar 

Bilimsel, Teknolojik Ve 
Sosyo-ekonomik Katkılar 



Başvuru Formu / 2. Amaç ve Hedefler  

• Ayrı bölümler halinde kısa ve 
net cümlelerle ortaya 
konulmalıdır.  

Projenin amacı 

& 

Projenin Hedefleri  

• Proje süresinde ulaşılabilir 
nitelikte olmasına dikkat 
edilmelidir. 

Belirgin  

Ölçülebilir 

Gerçekçi 



Başvuru Formu / 3. Konu, Kapsam ve 
Literatür Özeti 

Referanslar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca  
sayfasındaki açıklamalara uygun olarak EK-1’de verilmelidir. 

Ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır.  

Proje konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, 
eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konmalı 

Literatür taraması ve değerlendirilmesi yapılmalı 

Projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalı 

Konunun kapsamı ve sınırları belirlenmeli 

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca


Sorun Ağacı Yaklaşımı 

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/92776/PROJE-GELISTIRME-SUNUMU.pdf/ 



Çözüm Ağacı Yaklaşımı 

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/92776/PROJE-GELISTIRME-SUNUMU.pdf/ 



Başvuru Formu / 4. Özgün Değer 

İlgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi 
özgün katkılarda bulunacağı 

Hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği 

Hangi eksikliği nasıl gidereceği 

Bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği,  

Özgün değeri 

Proje Önerisinin; 

ayrıntılı olarak açıklanmalıdır 



Başvuru Formu / 5. Yöntem 

Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye 
sokulacak alternatif yöntem(ler) de belirlenerek açık bir şekilde ifade edilmelidir. 

Bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu 
ortaya konulmalıdır.  

Belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı 

İlgili literatüre atıf yapılarak 

Veri toplama araçları ve analiz yöntemleri 

Yöntem ve araştırma teknikleri 



Başvuru Formu / 6. Proje Yönetimi, Ekip  
ve Araştırma Olanakları  

YÖ
N

ET
İM

 D
Ü

ZE
N

İ  İş Paketleri  

Görev Dağılımı  

Yürütücü 

Araştırmacı 

Danışman 

Bursiyer 

Yardımcı personel 

Süreleri 



Başvuru Formu / 6. Proje Yönetimi, Ekip  
ve Araştırma Olanakları  

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ  
 
 İş-Zaman Çizelgesinde yer alan; 

 her bir ana iş paketinin hedefi,  
 başarı ölçütü (ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği)  
 projenin başarısındaki önem derecesi  

 belirtilmelidir.   



Başvuru Formu / 6. Proje Yönetimi, Ekip  
ve Araştırma Olanakları  

 

RİSK YÖNETİMİ  

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle 
karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak 
tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla ifade edilmelidir.  

 



Başvuru Formu / 6. Proje Yönetimi, Ekip  
ve Araştırma Olanakları  

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI 

 



Başvuru Formu / 6. Proje Yönetimi, Ekip  
ve Araştırma Olanakları  

 

PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ PROJELERİ 



Başvuru Formu / 6. Proje Yönetimi, Ekip  
ve Araştırma Olanakları  

ARAŞTIRMA OLANAKLARI 

 



Başvuru Formu / 7. Yaygın Etki 



Başvuru Formu / 7. Yaygın Etki 



Başvuru Formu / EK-1: Kaynaklar  

Bu bölümde, proje önerisinde yararlanılan kaynakların listesi 
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca  sayfasındaki açıklamalara uygun 

olarak verilmeli ve bu kaynaklara metin içerisinde atıf yapılmalıdır 

Konu hakkında literatür özetlenmeli ve yapılacak çalışmanın literatüre ne 
katacağı son bölümde açıklanmalıdır.  

Güncel literatüre yer verilmeli, etki faktörü yüksek dergilerden, önemli 
kitaplardan, varsa meta-analizlerden faydalanılmalıdır.  

Literatür özeti ham liste biçiminde olmamalıdır.  

Kaynaklarla metin ilişkilendirilmeli ve kaynak listesi metnin sonuna 
eklenmelidir.  

Basılı formun eki (EK-1) olarak hazırlanmalıdır.  

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca


Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 

PTİ, Kurum Hissesi ve Yurt dışı araştırmacıların masrafları bütçeye dahil 
olmayıp ayrıca TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje bütçesine ilave 
edilecektir. 

Eğer varsa, öneren kuruluş ve/veya destekleyen diğer kuruluş katkıları, bu 
katkıların niteliği ve miktarının açıkça belirtildiği, ilgili kuruluş 
yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış destek mektupları da eklenmelidir. 



Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 

Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü “Yurt dışı” işaretlenmeli ve tüm 
masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli yazılmalıdır. 

 Yurt içi alımlarda KDV dahil bedeli yazılmalıdır.  

Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesaplanırken fatura tarihindeki T.C. 
Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmalı ve öneride mutlaka belirtilmelidir. 

Makine-teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili 
proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir.  

Sarf malzemeleri için proforma faturaya gerek olmayıp sadece projede gerekliliğinin 
değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste verilmelidir.  



Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 

Proje çıktı ve sonuçlarının paylaşımı ve yayılım giderleri için en fazla 10.000 TL’ye kadar ödenek 
talebinde bulunulabilir.  

Salon kirası için 1.000 TL’den fazla talep edilemez. 

Çalıştay/toplantılarda ikram gideri 1.000’ TL’den fazla olamaz. 

Web sitesi giderleri:  1.000 TL’den fazla olamaz. 

Kırtasiye/Sarf malzemesi/Baskı ve cilt/Posta giderleri: 500 TL’den fazla olamaz.  



Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 

Aynı bölgeye, farklı zamanlarda seyahat yapılacak olması durumunda, her seyahate ait bilgiler birbirini 
takip eden satırlara ayrı ayrı girilmelidir.  

Başvuru öncesinde TÜBİTAK ana sayfasında yer alan “YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU”nun 
detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. 

Toplam Katedilecek Yol” kısmında hesaplanan toplam mesafe “Yurt içi Saha Çalışması Seyahat 
Giderleri” tablosundaki mesafe ile aynı olmalıdır.  



• Özel/resmi araç  ile yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti 
ödenir. 

• 2017 yılı için gündelik bedeli yürütücü ve araştırmacılar için 57,50 TL/gün; bursiyer  ve 
yardımcı personel için 55,50 TL/gün olarak belirlenmiştir. 

• Konaklama bedeli ise (belgelenmesi kaydıyla) gündeliğin iki katı olarak belirlenmiştir.  
• İaşe (yiyecek, içecek) giderleri gündelik kapsamında olduğu için ayrıca konaklama gideri 

olarak karşılanmaz. 
 

Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 



Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 

Saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi/yurt dışı 
seyahatlere toplam 10.000 TL’yi geçmemek şartıyla ödenek verilir. 



• Bursiyer(ler)in projede yapacağı faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada verilmelidir.  
• Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer alamazlar.  
• Lisans bursiyeri olmak için Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3.sınıf ve 

üzeri öğrencisi olmak, herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı çalışmamak ve üniversitenin not sistemi esas 
olmak üzere hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 
üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not 
ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması gerekmektedir. 

• Bir projede aynı anda en fazla 2 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.  
  

Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse 

Lisans Öğrencisi    500.-TL/ay ------------ 
Y. Lisans Öğrencisi  2.200.-TL/ay 400.-TL/ay 

Doktora Öğrencisi  2.500.-TL/ay 500.-TL/ay 

Doktora Sonrası Araştırmacı  2.800.-TL/ay ------------ 

Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 



Projede görev yapacak teknisyen, laborant, mühendis, vb. yardımcı personelin 
projede yapacağı çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada verilmelidir.  

Başvuru Formu / EK-2 Bütçe ve Gerekçesi 



Online 
Başvuru 
Sistemi  
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Araştırma Projelerinde  
En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri 

1.  

• Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal /Özel İzin Belgesi Gerektiren Projelerde Belgenin Eksik 
Olması ya da Belgenin İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması, 

2.  

• Başvuru Formu ve Eklerinin; elektronik başvuru sistemine yüklenmemiş olması ya da 
istenilen formatta hazırlanmamış olması, 

3.  

• Başvuru Formunda Yer Alan Tüm Konu Başlıklarının, Doldurulmamış Olması ya da 
Projeyi Değerlendirebilecek Yeterlilikte Bilgi İçermemesi, 

4.  

• Elektronik Başvuru Sistemine Girilen Bilgiler Doğrultusunda Sistem Tarafından 
Oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun Boş Olması ya da Formun 
Panel Raporunda Belirtilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi, 



5.  

• Literatür Özetinin Ham Liste Halinde Verilmiş Olması, Literatür Referansı Verilerek 
Tartışılmamış Olması, Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması, 

6. 

• Basılı Kopya Olarak Gönderilmesi Gereken Belgelerin Gelmemiş ya da Geç Gelmiş 
Olması, 

7.  

• Basılı Kopya Olarak Gönderilen “Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları” ile “Hak Sahipliği 
Beyan Formu”nda; Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Kuruluş Yetkilisi İmzalarının Eksik 
Olması ya da İmzaların, Orjinal Olmaması / İstenilen Kişiye Ait Olmaması / Kime Ait 
Olduğunun Belli Olmaması, 

8.  

• Projenin Altyapı Oluşturmaya Yönelik Bir Proje Olması, 

9.  

• Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması 

Araştırma Projelerinde  
En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri 



Proje 
Değerlendirme 
Süreci  
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Proje Değerlendirme Süreci 

• Proje önerilerinin değerlendirme süresi,  
son başvuru tarihinden itibaren  yaklaşık 4 aydır.  

• Desteklenmesine karar verilen projeler  
TÜBİTAK internet sayfasından ilan edilmektedir. 



Proje 
Değerlendirme 
Kriterleri ve 
Puanlama 

7 



Puanlama Seviyeleri 

 



Değerlendirme Kriterleri 



Özgün Değer 

1 

• Proje önerisi ne ölçüde mevcut 
bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya 
problem(ler)i ortaya koymakta;  

2 

• bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin 
çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi 
öneriler sunmakta  

3 

• ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına 
metodolojik / kavramsal/ kuramsal olarak özgün 
katkılarda bulunmaktadır? 



Yöntem 

• Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma 
teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde 
belirgin ve doğru olarak açıklanmış 

• Ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne 
kadar uygundur? 



Projenin Gerçekleşme Düzeyi, 
Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları (1/2) 

• Önerilen proje konusu ile ilgili ön/önceki çalışmalar ve sonuçlanmış veya yürürlükte olan 
benzer projeler ekibin bu projeyi gerçekleştirebileceğine ilişkin ne ölçüde 
kanıtlar/veriler ortaya koymaktadır? 

• Projede öngörülen iş‐zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi 
ve başarı ölçütleri ne düzeyde uygulanabilir, ölçülebilir ve izlenebilirdir? 

• Proje ekibinin (birden fazla disiplinin yer aldığı projelerde ekiplerin) işbirliği ve 
koordinasyonu iş paketleri dikkate alınarak ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir şekilde 
planlanmıştır? 

• Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında 
alınması öngörülen tedbirler (B Planı) ne ölçüde gerçekçi ve uygulanabilirdir? 



Projenin Gerçekleşme Düzeyi, 
Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları (2/2) 

• Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler) dikkate alındığında nitelik ve 
nicelik yönünden ne ölçüde yeterli ve uygundur; iş ve görev dağılımı, kişilerin 
yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak ne ölçüde doğru planlanmıştır? 

• Proje ekibinde yer alan yurt dışı araştırmacı (varsa), ülkemizdeki araştırmacıların 
yetkinliğinin yetersiz kaldığı konularda proje çalışmalarına katkı sağlayacak nitelikte 
midir?  

• Yurt dışı araştırmacının yurt içindeki çalışma programının süresi ve sıklığı gerçekçi midir? 

• Projenin yürütüleceği kuruluş(lar) projenin yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana 
(laboratuvar, araç, makine‐teçhizat vb.) ne ölçüde sahiptir? 



Yaygın Etki 

• Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent / 
tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni 
proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve 
sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? 

• Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda 
ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli 
ne düzeydedir? 

• Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin 
sunulan plan ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir? 



Kariyer Geliştirme Potansiyeli  
ve Yaygın Etkisi 

• Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı 
katkılar ve yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne 
düzeydedir? 

• Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli 
akademik yayın, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje 
üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme, 
patent/tescil v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme 
potansiyeli ne düzeydedir? 



Çağrı Programı Amaç  
ve Hedeflerine Katkısı 

• Proje çıktı ve sonuçları, ilgili çağrı 
programı amaç ve hedeflerine ne 
ölçüde katkı sağlayacaktır? 



Yenilikçi Yönü 

• Proje önerisinin, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik dışa 
bağımlılığımızı azaltacak ve/veya rekabet gücünü artıracak ulusal / 
uluslararası yeni bir ürün / süreç / yöntem/model geliştirme niteliği ne 
düzeydedir? 

• Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası 
patent/faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar aşağıda 
örneği verilen bazı internet sayfalarından yapılabilir 

• Örneğin: 

• http://www.tpe.gov.tr,    

• http://tr.espacenet.com,  

• http://www.epo.org 



Ulusal Kazanım ve Yaygın Etki 

• Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları 
çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma 
ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? 

• Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden bilimsel/akademik, 
ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni projeler oluşturulması 
gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? 

• Proje sürecinde elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar 
ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik öngörülen 
faaliyetler ne ölçüde uygun ve yeterlidir? 



Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve Yaygın Etkisi 

• Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği; proje ekibine, ilgili akademik çevreye ve ülkemize ne 
düzeyde katkı sağlayacaktır? 

• Uluslararası alanda Türkiye’nin rol almasına ve/veya AB ve uluslararası normlara uyulmasına ve/veya 
milli kültür/ürünlerin tanıtılmasına ne düzeyde katkı sağlayacaktır? 

• Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı 
model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı 
bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne 
düzeydedir? 

• Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına 
bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? 



Desteklenen 
Projeler 

Sözleşme ve 
İmza Süreci 

Proje Yönetimi 

Desteklenmeyen 
Projeler 

Hakem 
Değerlendirme 

Raporu 

Yeniden Başvuru 
Süreci 

Proje Başvurusu Takibi 



http://tto.okan.edu.tr:8080/  

http://tto.okan.edu.tr:8080/
http://tto.okan.edu.tr:8080/
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