
BİDEB PROGRAM KODU ARDEB-BİDEB PROGRAMLARINA EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞVURU YAPABİLME KOŞULLARI

2210 - A/B/C/D/E

2211 - A/B/C/D/E 

2215 

2216 

2218

2228-A/B

2232

2235 

2236

2244 (***)

2247 - A/B/C

Belirtilen BİDEB programlarına başvuru yapan/destek alan/proje ekibinde yer alan bir kişi, ARDEB programları kapsamında, söz konusu programların başvuru koşullarını 

sağlaması şartıyla proje yürütücüsü, araştırmacı/danışman olarak görev alabilir. ARDEB'e sunulan projenin desteklenmesine karar verilmesi durumunda, BİDEB'ten burs alan 

söz konusu kişiler için PTİ hesaplaması yapılarak sözleşme hazırlanır ancak, BİDEB burs desteği verilen süreler kapsamında PTİ ödemesi yapılmaz (*). Kişinin BİDEB'ten PTİ 

alması durumunda PTİ kotası göz önünde bulundurularak sözleşme hazırlanır (**).

2213

2214 

2219 

Belirtilen BİDEB programlarına başvuru yapan bir kişi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

●  ARDEB programları kapsamında sunulan projelerde, projedeki görevlerinin tamamlanacak olduğunun proje yürütücüsü tarafından ilgili Gruba iletilecek bir dilekçe ile beyan 

edilmesi ve ilgili Grubun onay vermesi şartıyla araştırmacı/danışman olarak görev alabilir. ARDEB kapsamında sunulan projenin desteklenmesine karar verilmesi durumunda, 

söz konusu kişiler için PTİ hesaplaması yapılarak sözleşme hazırlanır ancak, BİDEB burs desteği verilen süreler kapsamında PTİ ödemesi yapılmaz (*).

●  ARDEB programlarına proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir. ARDEB programlarına başvurup projesi öneri durumunda olan bir kişi aynı şekilde A sütununda yer alan 

BİDEB programına başvuruda bulunabilir. Ancak, her iki taraftan destek kararı çıkması halinde sadece bir destek tercih edilebilir. Aynı anda hem ARDEB hem BİDEB desteği 

alınamaz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARDEB ya da BİDEB desteğinin devam etmesi halinde ise sadece, aşağıda belirtilen durumlarda başvuru yapılabilmesi mümkündür. 

BİDEB desteğinin devam etmesi halinde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

BİDEB’den alınan desteğin bitmesine 6 ay veya daha az süre kalması durumunda ARDEB programlarına proje yürütücüsü olarak başvuru yapılabilmesi mümkündür. (İlgili 

programa başvuru yapıldığı tarih esas alınır ). Projenin desteklenmesine karar verilmesi durumunda, söz konusu kişiler için PTİ hesaplaması yapılarak sözleşme hazırlanır 

ancak, BİDEB burs desteği verilen süreler kapsamında PTİ ödemesi yapılmaz. (*).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ARDEB desteğinin devam etmesi halinde ise;

● ARDEB projesinin bitiş tarihine 6 ay (yazım süresi dahil) veya daha az bir süre kalması halinde A sütununda yer alan programlara başvuru yapılabilir. ( İlgili programa başvuru 

yapıldığı tarih esas alınır.)  Ancak, kişinin desteklenmesine karar verilmesi halinde BİDEB desteği, ARDEB projesinin sonuç raporunun kabul edilmesi şartı ile başlatılabilir.

(*) Bir kişi aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından burs (BİDEB, TEYDEB..) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden PTİ veya ücret alamaz.

(**) TÜBİTAK Kanunu gereğince, bir kişiye aynı anda, TÜBİTAK destekli birden fazla projede görevli olması halinde; en fazla iki projeden yürütücü; bir projeden yürütücü iki projeden araştırmacı/ danışman; dört projeden 

araştırmacı/danışman olarak PTİ ödemesi yapılabilmektedir, BİDEB’den alınan PTİ de kotaya dahildir. 

(***) Kişinin BİDEB-2244 programı kapsamında alacağı PTİ’den vazgeçtiğine dair talebini yazılı olarak ilgili Gruba iletmesi halinde BİDEB PTİ’si kesilerek projedeki görevinden PTİ verilebilir.


