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1071-ULUSLARARASI ARAŞTIRMA FONLARINDAN YARARLANMA KAPASİTESİNİN VE ULUSLARARASI 

AR-GE İŞBİRLİKLERİNE KATILIMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI  

 

Amaç ve Kapsam  

1071 Destek Programı’nın amacı, ülkemiz araştırmacılarının uluslararası destek fonlarına başvuru 

kapasitesinin ve başvurularda başarı performansının iyileştirilmesi ile ikili ve çok taraflı uluslararası Ar-

Ge işbirliklerine katılımın arttırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin 

desteklenmesidir. Program kapsamında, farklı disiplinlerde ve farklı proje tiplerinde akademiye, 

akademi-sanayi işbirliğine veya sanayiye yönelik çağrılar açılmaktadır.  Açılan çağrılarda Avrupa Birliği 

Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası katılımı destekleyici ikili ve çok taraflı mekanizmalar ile 

uyumlu bir şekilde üniversite-sanayi-kamu işbirlikleri özendirilmektedir. Programın süreçleri, 

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) tarafından yürütülmektedir. 

• İkili işbirlikleri kapsamında açılan çağrılarda aşağıda belirtilen iki türde proje desteği verilmektedir. 

1. Araştırma Projeleri 

Araştırma Projeleri çağrılarının amacı yeni bilgi üretilmesi, yeni bilimsel yorumların yapılması veya 

teknolojik problemlerin bilimsel yöntemlerle çözülmesi için sunulan ve literatürün gelişimine katkı 

sağlayacak olan araştırma projelerinin desteklenmesidir.  

 • %100 destek oranı uygulanmaktadır. 

 Araştırma Projeleri Ulusal Süreç Dokümanı için lütfen tıklayınız  

2. Ar-Ge ve Yenilik Projeleri 

Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Çağrıları çerçevesinde aşağıdaki hedeflere sahip projeler desteklenmektedir: 

• Yeni bir ürün üretilmesi, 

• Ürün kalitesinin veya standartlarının yükseltilmesi,  

• Maliyet düşürmek ve standartları yükseltmek için yeni teknikler geliştirilmesi,  

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi.  

 



Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Çağrıları kapsamında, araştırma ve deneysel geliştirmeye (Ar-Ge) odaklanan, 

“teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih 

edilmektedir. Bu tür çağrılar kapsamında temel araştırma projeleri desteklenmemektedir. 

• Üniversiteler/kamu kurum ve kuruluşları: %100 destek oranı, 

• Büyük firmalar: %60 destek oranı, 

• KOBİ’ler: %75 destek oranı ile desteklenmektedir. 

Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Ulusal Süreç Dokümanı için lütfen tıklayınız 

• Çok taraflı işbirlikleri kapsamında açılan çağrılarda ise, uluslararası yapılan anlaşmalar çerçevesinde 

belirlenen kapsam ve kurallar geçerlidir. 

Başvuru 

İkili ve çok taraflı olarak çıkılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, bütçe, süre, çağrı usulü ve çağrıya 

özel diğer hususlar Başkanlık tarafından onaylanarak ulusal çağrı dokümanında ilan edilmektedir. 

Proje başvuruları, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden, son başvuru tarihinden önce ve 

yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir. E-imza sürecinin belirtilen son tarihlerden önce 

tamamlanmış olması gerekmektedir. Bursiyer, yardımcı personel ve yurtdışı danışman hariç proje 

ekibinde yer alan diğer kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli 

elektronik sertifika (e-imza) sahibi olması gerekmektedir.  

 

Başvuru koşulları çağrı özelinde değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, başvuru sayfasında 

yayınlanan ulusal çağrı dokümanının başvuru öncesinde mutlaka incelenmelidir. 

Başvuruda dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar  

• Başvurular elektronik imza ile alınmaktadır. İmzalar tam ve eksiksiz olmalıdır.  

• Başvuru süresi içinde tamamlanmış olmalıdır.  

• Başvuru çağrı koşullarına uygun yapılmalıdır.  

• Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmamalıdır.  

• Başvuru detaylı doldurulmalı ve istenen belgeler eksiksiz eklenmiş olmalıdır.  

• Aynı uluslararası projeye Türkiye’den birden fazla kurum/kuruluşun katılması halinde tek bir 

başvuruda bulunulmalıdır.  

• Uluslararası ortak bir proje başvurusu yapılması zorunlu ise, mutlaka hem ulusal hem uluslararası 

başvuru yapılmalıdır.  



• Proje önerisi daha önce sunulmuş ise, «Değişiklik Bildirim Formu» ve «Feragat Formu» (gerekli ise) 

doldurulmalıdır.  

• Etik Kurul Raporu, Yasal/Özel İzin Belgesi ve Destek Mektubu’na ilişkin bilgilendirmeler dikkatlice 

okunmalı, projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, gerekli belgeler verilen süre içerisinde 

eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmelidir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde 

temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.  

• Uluslararası proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri desteklenmemektedir. 

Değerlendirme ve Destek Kararı  

Proje önerilerinin TÜBİTAK tarafından değerlendirileceği durumlarda, projeler aşağıda belirtilen 

kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir.  

1. Bilimsel/Teknolojik Mükemmellik  

2. Yöntem  

3. Proje Yönetimi  

4. Uluslararası İşbirliğinin Önemi  

5. Yaygın Etki  

 

Değerlendirmenin uluslararası bağımsız panel/hakemler tarafından yapıldığı durumlarda ise ilgili 

uluslararası çağrı için belirlenen değerlendirme kriterleri geçerli olmaktadır.  

 

Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilmektedir. 

 

Kabul edilen projelere verilecek destek miktarı ve süresi Başkanlık onayı ile kesinleşmektedir. 

 


