
 



TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Destekleri

En Fazla Verilen Destek 

Miktarı

Toplam Bütçeye 

Katkısı (% olarak)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 

Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler 

üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması 

veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi 

için bilimsel esaslara uygun olan projeler 

desteklemektir.

Proje yürütücülerinin;

* Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, 

veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik 

derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun 

(yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel 

kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve 

herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası 

araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

*En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve 

görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam 

zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

En fazla 36 ay. 1.250.000 TL 100%

2022 yılı 1. dönem başvuru tarihleri

07 Şubat 2022- 24 Mart 2022

2022 yılı 2. dönem başvuru tarihleri

05 Ağustos 2022- 15 Eylül 2022

1002-A Hızlı Destek Modülünün amacı, 

üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve 

araştırma enstitülerinde yürütülecek kısa 

süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme 

projelerine destek sağlamaktır.

Proje yürütücülerinin;

Proje yürütücüsünün (emekliler ve herhangi bir 

kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar 

hariç);

*Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması 

durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı 

personeli olması ve doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta 

yeterlik derecesine sahip olması

*Araştırma Enstitüsünde çalışması durumunda, projeyi öneren 

kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört 

yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması

*Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner 

hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması 

durumunda, doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü 

tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının 

giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir. 

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev 

yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı 

personeli olmaları (emekliler hariç) gerekmektedir.

En fazla 12 ay. 60.000 TL 100%
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması 

yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

1002-B Acil Destek Modülünün amacı; acil 

veya öngörülemeyen durumlarda ortaya 

çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik 

olarak hazırlanacak veya hâlihazırda 

sürdürülmekte olan bir araştırma 

kapsamında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı 

nitelikteki araştırma materyali ve veriye 

erişim vb. desteklerin talep edileceği proje 

önerilerinin, daha hızlı bir değerlendirme 

sürecine tabi tutularak desteklenmesidir.

Proje yürütücülerinin;

Proje yürütücüsünün (emekliler ve herhangi bir 

kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar 

hariç);

*Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması 

durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı 

personeli olması ve doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta 

yeterlik derecesine sahip olması

*Araştırma Enstitüsünde çalışması durumunda, projeyi öneren 

kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört 

yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması

*Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner 

hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması 

durumunda, doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü 

tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının 

giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev 

yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı 

personeli olmaları (emekliler hariç) gerekmektedir.

En fazla 6 ay. 45.000 TL 100%
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması 

yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

1002 - C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması 

Acil Destek Programı, ülkemiz sınırları içinde 

gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, 

çığ, yangın, musilaj gibi doğa kaynaklı afetler 

sonrası veri toplamak amacıyla saha 

çalışması yürütecek üniversitelerde ve 

araştırma enstitülerinde görevli 

araştırmacıların kısa süreli çalışmalarına 

destek sağlamak amacındadır.

Proje ekibi:

Ülkemiz sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, 

sel, çığ, yangın, musilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri 

toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve 

araştırma enstitülerinde görevli araştırmacılar başvuru 

yapabilirler. Ayrıca, proje ekibi çalışma konusunda uzman, 

üniversite veya araştırma enstitüsünde görevli, en fazla 5 

kişiden oluşmalıdır.

En fazla 15 gün. Yurt İçi Saha Çalışması Giderleri 100%
Doğal afet sonrası en geç 1 hafta içinde 

yapılmalıdır.

Küçük Ölçekli En fazla 24 ay. 750.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli En fazla 36 ay. 750.001 - 1.500.000 TL

Büyük Ölçekli En fazla 36 ay. 1.500.001 - 3.750.000 TL

1004 Programının amacı, yükseköğretim 

kurumları araştırma altyapılarının, Ar-

Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge 

birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması 

ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi 

için ulusal hedef ve politikalar kapsamında 

belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde 

yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek 

nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek 

araştırma programlarını desteklemektir.

TÜBİTAK tarafından yayınlanacak çağrıya, ön başvuruyu, YÖK 

tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı 

Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, APYÖK 

olarak yapabilir.

Destek süresi  

çağrı 

dokümanında 

belirtilmektedir

Destek miktarı üst limiti çağrı 

dokümanında belirtilmektedir.
Açılan çağrılara göre değişmektedir.

Proje yürütücülerinin;

Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, 

veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik 

derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun 

(yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel 

kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) 

olmaları gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev 

yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı 

personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

Özel sektörün yer 

aldığı 

projelerdekatkı 

oranı farklıdır.

Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte 

açılan çağrılara göre değişmektedir.

1004- Mükemmeliyet Merkezi Destek 

Programı

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projelerini Destekleme Programı

1002 - A Hızlı Destek Modülü

1002 - B Acil Destek Modülü

1002 - C Doğal Afetler Odaklı Saha 

Çalışması Acil Destek Programı

1003 - Öncelikli Alanlar 

Ar-Ge Projeleri 

Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim 

Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde 

belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, 

izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji 

alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt 

içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek 

ve bu projeler arasında eşgüdüm 

sağlamaktır.

Programlar Program Bilgisi Kimler Başvurabilir Program Süresi

Program Destek Miktarı

Son Başvuru Tarihi

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1004-mukemmeliyet-merkezi-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1004-mukemmeliyet-merkezi-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-programi
https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-1002-a-hizli-destek-modulu
https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-1002-b-acil-destek-modulu
https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-1002-c-dogal-afetler-odakli-saha-calismasi-acil-destek-programi
https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-1002-c-dogal-afetler-odakli-saha-calismasi-acil-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi


TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Destekleri

En Fazla Verilen Destek 

Miktarı

Toplam Bütçeye 

Katkısı (% olarak)

Programın amacı; 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 Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve 

Danışman

*Proje yürütücüsünün, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi 

almış olması ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim 

kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam 

zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta 

çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olması;

*Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların (*) 

ise en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve 

görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu personeli 

(emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

En fazla 18 ay. 500.000 TL 100%
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması 

yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Kamu kurumları tarafından tespit edilen 

sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara 

yönelik olarak  ilan edilen çağrılara 

üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel 

kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan 

gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak 

sunulan Ar-Ge nitelikli projeler 

desteklenmektedir. 

* 1007 Programına sunulan projeler iki 

Araştırma Destek Grubu tarafından 

desteklenmektedir. 

KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu

SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri 

Araştırma Destek Grubu

Kimler Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir?

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya 

bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje 

başvuruları yapılabilir.

En fazla 48 ay.

Bütçe üst limitleri çağrı 

sürecinde  belirlenmekte olup 

çağrı konusuna ve kapsamına 

göre değişmektedir.

100%
Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte 

açılan çağrılara göre değişmektedir.

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) 

amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı 

bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği 

vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın 

akademik önderliğini yüklenecek genç 

araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, 

hem genç bilim insanlarının kariyerlerini 

araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde 

sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin 

geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki 

rolünün artırılması amacına yönelik bir 

programdır.

Proje yürütücüsünün;

*Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, 

veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik 

derecesine sahip olması ve projenin yürütüleceği kurumun 

(yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel 

kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve 

herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası 

araştırmacılar hariç) olması,

*Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner 

hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi 

izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunması,

*Doçent ve altı akademik unvana sahip olması,

*Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması,

*Projenin bilimsel değerlendirmeye alınması halinde; projeye 

ilişkin sunum yapmak ve proje önerisinin değerlendirileceği 

panelde yöneltilebilecek soruları yanıtlamak üzere, panele 

katılım sağlaması,

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev 

yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı 

personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

En fazla 36 ay. 600.000 TL 100%
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması 

yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi 

Çözümler Araştırma Projeleri Destek 

Programının amacı;

a) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz 

yoluyla durum tespiti çalışmalarının 

bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi 

katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve 

yorumların geliştirilmesi;

b) kamu politikalarının geliştirilmesi 

süreçlerinde bilimsel temellerin 

oluşturulması; 

c) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin 

ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

Çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

desteklenerek ülkemizde toplumsal ve 

kamusal fayda sağlanmasıdır.

Proje yürütücülerinin;

En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması ve 

projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, 

kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı 

personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta 

çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olması 

gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların ise en 

az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev 

yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu personeli 

(emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

Kamu veya özel sektör çalışanı olması durumunda ise;

*Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün 

söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı 

ay görev alması gerekir.

*Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, 

kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu 

program kapsamında başvuru kabul edilmez.

*Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (yurt dışı 

araştırmacılar ve yurt dışı danışmanlar hariç) Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir.

En fazla 24 ay. 300.000 TL 100%
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması 

yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, 

kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki 

bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de 

yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de 

uygulamayı taahhüt eden kuruluşların 

ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da 

sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması 

yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak 

amaçlanmıştır.

Sektörüne bakılmaksızın  firma düzeyinde  katma değer 

yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de 

uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim 

Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf 

üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili 

mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma 

merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

En fazla 24 ay. 1.000.000 TL'ye kadar

TÜBİTAK’ın 

karşılayacağı bütçe 

oranı, Müşteri 

Kuruluş KOBİ ise 

proje bütçesinin 

%75’i, Büyük ölçekli 

ise %60’ıdır.

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü 

eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak 

yapılabilir.

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 

Geliştirme Programı

3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi 

Çözümler Araştırma Projeleri Destek 

Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek 

Pogramı (TEYDEB)

Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili yerlerden kontrol edilmesi uygundur.

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 

Araştırma Destek Pr.

1007 - Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerini 

Destekleme Programı

Programlar Program Bilgisi Kimler Başvurabilir Program Süresi

Program Destek Miktarı

Son Başvuru Tarihi

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
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3005-sosyal-ve-beseri-bilimlerde-yenilikci-cozumler-arastirma-projeleri-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3005-sosyal-ve-beseri-bilimlerde-yenilikci-cozumler-arastirma-projeleri-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3005-sosyal-ve-beseri-bilimlerde-yenilikci-cozumler-arastirma-projeleri-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-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/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

