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GÝRÝÞ

TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý (UÝDB) Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü (ÝÇÝM), ikili ve çok 
taraflý bilimsel ve teknolojik iþbirliði programlarýnýn yürütülmesinden sorumludur. Bu kapsamda;

Bilimsel ve teknoloji alanýnda çeþitli ülkelerle hükümetlerarasý ya da kurumlararasý düzeyde imzalanan ikili 
bilimsel ve teknolojik iþbirliði anlaþmalarý çerçevesinde, ortak araþtýrma projeleri desteklenmekte ve 
izlenmekte, ortak bilimsel toplantýlar, uzman deðiþimi, çalýþma ziyaretleri v.b. etkinliklere maddi destek 
saðlanmaktadýr.

TÜBÝTAK ayrýca, bilim ve teknoloji alanýndaki hükümetlerarasý toplantýlarda ve bunlarýn sonucunda ortaya 
çýkacak dökümanlarýn oluþturulmasýnda görev almaktadýr.

Ülkemiz COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research -
Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Alanýnda Avrupa Ýþbirliði) , ESA (European Space Agency - Avrupa Uzay Ajansý, 
ESF (European Science Foundation - Avrupa Bilim Vakfý) ve EMBC (European Molecular Biology Conference 
- Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansý) gibi çeþitli Avrupa araþtýrma programlarýnýn; KEÝ (Karadeniz 
Ekonomik Ýþbirliði) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO (North Atlantic Treaty Organisation), OECD 
(Organisation for Economic Cooperation and Development), UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation) v.b. uluslararasý kuruluþlarýn faaliyetlerine aktif olarak katýlmaktadýr. 
Türk bilim insanlarýnýn söz konusu kuruluþlar tarafýndan organize edilen ilgili etkinliklere katýlýmý TÜBÝTAK 
tarafýndan desteklenmekte ve izlenmektedir.

ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý 
Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü
Tunus Cad. No: 80 Kavaklýdere 06100 Ankara
Tel: (0312) 427 50 39  Faks: (0312) 427 74 83
 Web:
e-posta:

A. Ýkili Ýþbirliði

B. Çok Taraflý (Uluslarrasý / Bölgesel Kuruluþlarla) Ýþbirliði

 http://www.tubitak.gov.tr/uidb
 uidb@tubitak.gov.tr
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ÝKÝLÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
 http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili

Programýn Amacý: Ortak projelerin desteklenmesi. 

A. Proje Yürütücüsü, Araþtýrmacý ve Danýþmanlar
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araþtýrmacý veya danýþmanlarýn;
Üniversite personeli olmalarý durumunda, doktora/týpta uzmanlýk derecesine sahip olmalarý 
gerekmektedir.
Kamu kuruluþlarý veya özel kuruluþlarda çalýþmalarý durumunda, en az dört yýllýk üniversite lisans eðitimi 
almýþ olmalarý yeterlidir. 

B. Bursiyerler
Türkiye’de kurulu yüksek öðretim kurumlarýnda lisansüstü  (yüksek lisans ve doktora)  eðitimlerine devam 
etmekte olan “öðrenciler” veya öðrenci statüsündeki “Araþtýrma Görevlileri”  bursiyer olarak; doktoralý olup 
herhangi bir kurum / iþyerinde çalýþmayan kiþiler ise doktora sonrasý bursiyer olarak proje ekibinde yer 
alabilirler.
TÜBÝTAK - BÝDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koþuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer 
alabilirler. TÜBÝTAK’ýn desteklediði herhangi bir projeden burs alanlar ise ikinci bir projede bursiyer olarak 
görev alamazlar.

Rektör, Rektör Yardýmcýsý, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, 
Baþhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Baþkaný, TÜBÝTAK’ta görevli olan Grup Yürütme 
Komitesi ve Danýþma Kurulu üyeleri, baþvuru sýrasýnda görevlerinin devam etmesi durumunda proje 
yürütücüsü olarak görev alamazlar.  Ancak en fazla iki projede araþtýrmacý olabilirler.

Ýkili Ýþbirliði Kapsamýnda Ortak Proje Destekleme Programlarý

Kimler Projede Yer Alabilir ?

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz ?

4



Ortak Proje Önerme ve Destekleme Koþullarý

Nereye ve Nasýl Baþvurulabilir ?

Ortak araþtýrma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarýnýn, projeyi birlikte gerçekleþtirecekleri ikili 
anlaþma imzalanan ülkenin araþtýrma kuruluþunda çalýþan bilim insanlarý ile "proje ortaðý" olarak 
anlaþmalarý gerekmektedir. 
Türkiye'deki proje ortaklarýnýn TÜBÝTAK'tan temin edecekleri proje öneri formunu 
( ) doldurarak incelenmek üzere TÜBÝTAK'a, yabancý proje ortaklarýnýn 
ise kendi ülkelerindeki ilgili kuruluþtan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ilgili kuruluþa 
teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflý baþvurular kabul edilmemektedir. 
TÜBÝTAK ve karþý kuruluþ kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve 
deðerlendirmektedir. Deðerlendirme, bilimsel yeterlilik esasýna göre yapýlmaktadýr. Her iki kuruluþ 
incelenen proje önerileri hakkýndaki kararlarýný birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan 
projeler desteklenmektedir. 
Projeler bilim insaný ve bilgi deðiþimi yoluyla uygulanmaktadýr. Bu nedenle, proje kapsamýnda karþýlýklý 
talep edilen araþtýrmacý deðiþimi süre ve sayýsýnýn proje öneri formunda ayrýntýlý ve gerekçeli olarak 
belirtilmesi gerekmektedir. 
Projeler kapsamýnda yapýlacak bilim insaný deðiþimlerinde, ilgili anlaþmada aksi bir durum belirtilmediði 
takdirde, Kabul Eden Taraf konaklama ve yeme-içme masraflarýný üstlenmekte, Gönderen Taraf ise 
uluslararasý seyahat masraflarýný karþýlamaktadýr. 
TÜBÝTAK ikili iþbirliði projelerinde, yurtdýþý seyahat desteðinin yaný sýra Türk tarafýna talep edilmesi 
durumunda ayrýca araþtýrma desteði de verilebilmektedir. 2008 yýlý için, Araþtýrma projeleri destek üst limiti 
(Burs dahil, Proje Teþvik Ýkramiyesi (PTÝ) ve Kurum hissesi hariç) yýllýk 120.000 YTL’dir. Ýstenen yýllýk destek 
miktarý bu tutarý geçemez. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olmasý gözetilir. Altyapý 
oluþturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Baþvuru formunda istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazýrlandýktan sonra, 2 basýlý kopya ve 1 
adet CD ile TÜBÝTAK Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü’ne kargo veya posta yolu ile baþvuru yapýlabilir.  
Elden yapýlacak proje baþvurularýnýn da, TÜBÝTAK Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü’ne yapýlmasý 
gerekmektedir.

Basýlý kopya; her sayfasýnýn sað alt köþesi yürütücü tarafýndan paraflanmýþ, ciltsiz, spiralsiz, daðýlmayacak 
þekilde zýmbalanmýþ olmalýdýr. Baþvurular deðerlendirilirken CD’lerin içinde yer alan bilgiler 
kullanýldýðýndan, CD kopyasýnýn basýlý proje önerisinde yer alan tüm dokümanlarý bire bir içermesi 
gerekmektedir. Baþvuru formu ve özgeçmiþler bir dosya halinde, proforma faturalar ayrý ayrý dosyalar 

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili
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halinde, MS OFFICE veya OPENOFFICE formatýnda  hazýrlanmalý ve 7 MB’ý geçmemelidir. Proforma 
faturalar  tarayýcýdan  geçirilerek CD’ye kopyalanmalýdýr.

Ýstenilen bilgi ve belgelerin tamamýný içermeyen ve/veya formata uygun olmayan baþvurular iþleme 
alýnmayarak baþvuru sahibine iade edilecektir. 

TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý
Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü
Tunus Cad. No: 80  06100 Kavaklýdere-Ankara 
Tel : 0-312 427 50 39 
Faks: 0-312-427 74 83
E-posta: 

Bazý ikili iþbirliði anlaþmalarý kapsamýnda, ortak proje hazýrlama veya bir toplantýya katýlma amacýyla kýsa 
süreli (en fazla 10 gün) uzman deðiþimine destek verilmektedir. Ýlgili anlaþmada aksi bir durum 
belirtilmediði takdirde, Gönderen Taraf uluslararasý yol masraflarýný, Kabul Eden Taraf yaþam masraflarýný 
karþýlamaktadýr.  

Yurt dýþýna gidecek Türk araþtýrmacýlarýn 2531 kodlu Programýn açýklamalarýnda yer alan Form 1’i 
( ) doldurarak ziyaret tarihinden en az 2 ay önce TÜBÝTAK Ýkili ve Çoklu 
Ýliþkiler Müdürlüðü’ne baþvurmalarý gerekmektedir. Dilekçelerine kendi özgeçmiþ ve yayýn listesinin, ziyaret 
edilecek yabancý araþtýrmacýnýn özgeçmiþ ve yayýn listesinin, ziyaret edecekleri kuruluþun davet yazýsýnýn ve 
ayrýntýlý araþtýrma planýnýn eklenmesi gerekmektedir. TÜBÝTAK tarafýndan desteklenmesi uygun bulunan 
kiþilerin baþvurularý karþý kuruluþa bildirilmekte, karþý kuruluþ tarafýndan da uygun bulunduðu takdirde 
seyahat desteklenmektedir. 

Yurt dýþýndan bilim insaný davet etmek isteyen Türk araþtýrmacýlarýn 2531 kodlu Programýn 
açýklamalarýnda yer alan Form 2’yi ( ) doldurarak ziyaret tarihinden en 
az 2 ay önce TÜBÝTAK Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü’ne baþvurmalarý gerekmektedir. Dilekçelerine kendi 
özgeçmiþ ve yayýn listesinin, davet edilen yabancý araþtýrmacýnýn özgeçmiþ ve yayýn listesinin ve ayrýntýlý 
araþtýrma planýnýn eklenmesi gerekmektedir. Baþvurunun deðerlendirilebilmesi için karþý kuruluþtan da bu 
kapsamda TÜBÝTAK’a baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir.

Baþvuru Adresi

Ýkili Ýþbirliði kapsamýnda Uzman Deðiþimi Programý

uidb@tubitak.gov.tr

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili
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7

Ýkili iþbirliði çerçevesinde Ortak Proje/Uzman Deðiþimi 
gerçekleþtirilen ülkeler/kuruluþlar

ABD/Ulusal Bilim Vakfý (NSF)

BELARUS/Belarus Bilimler Akademisi

BULGARÝSTAN/Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS)

FEDERAL ALMANYA/Alman Araþtýrmalar Konseyi (DFG)

FEDERAL ALMANYA/Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý (BMBF)

FRANSA/Bosphorus

FRANSA/CNRS

HÝNDÝSTAN/CSIR

ÝTALYA/CNR

ÝTALYA/Dýþiþleri Bakanlýðý

KORE CUMHURÝYETÝ/KRF

MACARÝSTAN/NKTH

MAKEDONYA/Eðitim ve Bilim Bakanlýðý

MOÐOLÝSTAN/Moðolistan Bilimler Akademisi (MAS)

PAKÝSTAN/Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý (MoST)

ROMANYA/Bilimsel Araþtýrma Otoritesi (ANCS)

RUSYA/Rusya Temel Bilimler Araþtýrma Vakfý (RFBR)

SLOVAKYA/Slovakya Bilimler Akademisi (SAS)

SLOVENYA/ARRS 

TUNUS/SERST

UKRAYNA/Eðitim ve Bilim Bakanlýðý

UKRAYNA/Ulusal Bilimler Akademisi (NASU)

YUNANÝSTAN/GSRT

UZMAN DEÐÝÞÝMÝ

2501

2503

2502

2507

2525

2509

2505

2506

2504

2514

2523

2522

2519

2526

2529

2528

2532

2513

2508

2510

2514

2512

2520

2531

NSF’in proje son baþvuru tarihleri alana göre deðiþmektedir. 

Her yýl 15 Nisan

Sürekli açýk

Sürekli açýk

Sürekli açýk

(*)  Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2009 yýlýnda açýlacaktýr.

(*)  Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2008 yýlýnda açýlacaktýr.

Sürekli açýk

(*)  Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2009 yýlýnda açýlacaktýr.

(*) Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2009 yýlýnda açýlacaktýr.

Her yýl 31 Temmuz 

(*)Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2008 yýlýnda açýlacaktýr.

 Her yýl 20 Mayýs ve 20 Aralýk

Sürekli açýk

Her yýl 1 Eylül

(*)  Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2009 yýlýnda açýlacaktýr.

1 Mayýs 2008

Sürekli açýk

Her yýl 30 Nisan

(*)  Çaðrý tarihi henüz belli deðil

(*)  Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2009 yýlýnda açýlacaktýr. 

Her yýl 30 Eylül

(*)  Bir sonraki baþvuru çaðrýsý 2009 yýlýnda açýlacaktýr.

Ziyaret tarihinden en az 2 ay önce

P

TÜBÝTAK'a yapýlacak baþvurularýn NSF ile eþzamanlý olmasý gerekmektedir.
NSF’in proje son baþvuru tarihleri alana göre deðiþmektedir. 

P

P
P

P
P

P

P

Program 
Kodu Son Baþvuru Tarihi

ÜLKE / KURULUÞ ORTAK PROJE UZMAN 
DEÐÝÞÝMÝ

(*) Çaðrý tarihleri web sayfasýndan ( takip edilmelidir.http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili) 



COST
(European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research-Bilimsel ve Teknik 

Araþtýrma Alanýnda Avrupa Ýþbirliði) 
http://www.cost.esf.org/  

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost

Bilimsel ve teknik araþtýrma ve geliþtirme konularýnda ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleþtirdikleri projeler 
arasýnda koordinasyonun saðlanmasý amacýyla oluþturulmuþ bir Avrupa araþtýrma programý olan COST 
çerçevesinde, Türk bilim insanlarýnýn araþtýrma projeleri desteklenmektedir. Ülkemizin 1971 yýlýndan bu 
yana üyesi olduðu COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüðü ve projelerin finansmaný TÜBÝTAK 
tarafýndan saðlanmaktadýr.

COST çerçevesinde gerçekleþtirilen aksiyonlar þu alanlarý kapsamaktadýr: Biyomedikal ve Moleküler 
Biyobilimler, Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler, Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi, Gýda ve 
Tarým, Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri, Bireyler, Toplum, Kültür ve Saðlýk, Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri, 
Malzemeler, Fizik ve Nanobilimler, Ulaþtýrma ve Þehir Geliþimi.

Program Kodu: 2515
 

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araþtýrmacý veya danýþmanlarýn;
Üniversite personeli olmalarý durumunda, doktora/týpta uzmanlýk derecesine sahip olmalarý 
gerekmektedir.
Kamu kuruluþlarý veya özel kuruluþlarda çalýþmalarý durumunda, en az dört yýllýk üniversite lisans eðitimi 
almýþ olmalarý yeterlidir. 

Türkiye’de kurulu yüksek öðretim kurumlarýnda lisansüstü  (yüksek lisans ve doktora)  eðitimlerine devam 
etmekte olan “öðrenciler” veya öðrenci statüsündeki “Araþtýrma Görevlileri”  bursiyer olarak; doktoralý olup 
herhangi bir kurum / iþyerinde çalýþmayan kiþiler ise doktora sonrasý bursiyer olarak proje ekibinde yer 
alabilirler.
TÜBÝTAK - BÝDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koþuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer 
alabilirler. TÜBÝTAK’ýn desteklediði herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak 
görev alamazlar.

Kimler Projede Yer Alabilir ?

A. Proje Yürütücüsü, Araþtýrmacý ve Danýþmanlar

B. Bursiyerler
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Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz ?

Proje Önerme ve Destekleme Koþullarý

Rektör, Rektör Yardýmcýsý, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, 
Baþhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Baþkaný, TÜBÝTAK ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi 
ve Danýþma Kurulu üyeleri, baþvuru sýrasýnda görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü 
olarak görev alamazlar. Ancak en fazla iki projede araþtýrmacý olabilirler.

COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiþ araþtýrma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu 
saðlamak amacýyla kurulmuþtur. Türkiye’nin ülke olarak belirli bir aksiyona katýlýmý söz konusu aksiyonla 
ilgili TÜBÝTAK tarafýndan desteklenmiþ bir araþtýrma projesiyle mümkün olmaktadýr.

Ülkemizin katýlmadýðý ve yürürlükte olan bir COST aksiyonuna sonradan katýlmak isteyen ancak söz konusu 
aksiyonla ilgili TÜBÝTAK destekli ve halihazýrda yürürlükte projesi olmayan Türk bilim insanlarýnýn 
projelerini, ilgili COST aksiyonuna ait Ortak Niyet Beyaný (Memorandum of Understanding-MoU)   
doðrultusunda, aþaðýdaki adresten temin edecekleri  TÜBÝTAK proje öneri formunu doldurarak 
düzenlemeleri gerekmektedir: . COST aksiyonlarýnýn MoU’larý aþaðýda 
belirtilen internet adresinden temin edilebilir:

Proje önerileri desteklenmek üzere kabul edilen kiþiler ilgili aksiyonun Yönetim Komitesi’ne (Management 
Committee-MC) temsilci olarak atanýrlar. MC toplantýlarýna her ülkeden iki kiþinin masraflarý COST 
tarafýndan karþýlanarak katýlmalarý saðlanmaktadýr. MC Temsilcisi olmak isteyip de proje önerisi vermeyen 
araþtýrmacýlarýn ilgili aksiyon baþkaný veya MC üyelerince aksiyona davet/kabul edilmiþ/edilecek olmasý bu 
süreçten muaf tutulmalarýný gerektirmemektedir.

Ülke olarak katýldýðýmýz aksiyonlarda, proje önerisi verip araþtýrma desteði almak ya da MC temsilcisi 
olarak atanmak istemeyen kiþiler; doðrudan ilgilendikleri aksiyonun yetkilileriyle temasa geçerek COST 
tarafýndan uygun bulunmasý durumunda Çalýþma Gruplarý’nda (Working Group-WG) yer alabilirler. WG 
toplantýlarýna her ülkeden iki kiþinin masraflarý COST tarafýndan karþýlanarak katýlmalarý saðlanmaktadýr.

Yukarýda belirtilen Mevcut COST aksiyonlarýna katýlým ile ilgili kurallar haricinde, COST’a yeni aksiyon 
önerisinde bulunmak isteyen bilim insanlarýmýz için geçerli kurallar ise þunlardýr: COST’un “Yeni COST 
Aksiyonlarý Önerileri Açýk Çaðrýsý (COST Open Call for Proposals)” çerçevesinde yeni bir aksiyon önermek 
isteyen Türk bilim insanlarý COST’a baþvurmalýdýr. Yýlda iki defa yapýlan çaðrýnýn son baþvuru zamanýna, 

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost
 http://www.cost.esf.org/  
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baþvuru formu ve seçme kriterlerine http://www.cost.esf.org/opencall internet adresinden 
ulaþýlabilmektedir. Yeni bir COST aksiyonu önerisi en az beþ ülkeden araþtýrmacýlarýn katýlýmýyla yapýlýr. 
Yeni bir COST aksiyonu önerisinde öneri ortaðý konumunda olan Türk bilim insanlarý COST’a baþvururlarken 
eþ zamanlý olarak 1001 kodlu (Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Projelerini Destekleme Programý) proje 
baþvuru formunu doldurarak TÜBÝTAK’a da baþvurmalýdýrlar. Ancak, TÜBÝTAK’a yapýlacak proje önerisi, 
COST’a yapýlan aksiyon önerisinin bir tekrarý deðil, aksiyonun parçasý olacak bilimsel araþtýrmanýn önerisi 
olmalýdýr. Yeni bir COST aksiyonu önerisinde öneri ortaðý konumunda olmayýp öneri sahibi (‘proposer’) olan 
Türk bilim insanlarýnýn araþtýrma desteði istemedikleri sürece ayrýca TÜBÝTAK projesine baþvurmasý gerekli 
deðildir.

Aksiyon COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) tarafýndan onaylandýktan 
sonra katýlmak isteyen ülkelerin ilk bir yýl içinde aksiyonun Ortak Niyet Beyaný’ný imzalamalarý 
gerekmektedir. Ülkemizin bu süreden sonra aksiyona katýlýmý, aksiyon Yönetim Komitesi’nin onayýna baðlý 
olmaktadýr. Bu onayýn proje yürütücüsü tarafýndan MC ile temas edilerek yazýlý olarak alýnmasý ve proje 
önerisi ile birlikte TÜBÝTAK'a iletilmesi gerekmektedir. Yürürlükte olan ve süresinin tamamlanmasýna 1 yýl 
kalan aksiyonlara yeni katýlým önerilmemektedir.

Proje önerisinin deðerlendirilmesinde, diðer araþtýrma kuruluþlarý ile iþbirliði ve endüstriyel kuruluþlarýn 
katýlýmý önemle göz önünde tutulmaktadýr.

COST projelerine yurtdýþý seyahat desteðinin yaný sýra TÜBÝTAK tarafýndan ayrýca araþtýrma desteði de 
verilmektedir. 
      

2008 yýlý için, Araþtýrma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teþvik Ýkramiyesi (PTÝ) ve Kurum hissesi 
hariç) yýllýk 120.000 YTL’dir. Ýstenen yýllýk destek miktarý bu tutarý geçemez. 
Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olmasý gözetilir. 
Altyapý oluþturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Katýlmak istenen aksiyonun baþlangýç ve bitiþ tarihlerine göre deðiþmektedir. (Yurtdýþý seyahat 
desteðinin yaný sýra araþtýrma desteði de talep edilmesi durumunda, proje önerisinin 
deðerlendirmeye alýnmasý için ilgili TÜBÝTAK Araþtýrma Grubunun panel tarihleri beklenecektir. 
Panel toplantýlarý 1001 projelerinin baþvuru dönemlerini takiben yapýlmaktadýr).

Destek Miktarý

Baþvuru Tarihi
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Nereye ve Nasýl Baþvurulabilir?

Baþvuru Adresi

Baþvuru formunda istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazýrlandýktan sonra, 2 basýlý kopya ve 1 
adet CD ile TÜBÝTAK Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü’ne kargo veya posta yolu ile baþvuru yapýlabilir.  
Elden yapýlacak proje baþvurularýnýn da, TÜBÝTAK Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü’ne yapýlmasý 
gerekmektedir.

Basýlý kopya; her sayfasýnýn sað alt köþesi yürütücü tarafýndan paraflanmýþ, ciltsiz, spiralsiz, daðýlmayacak 
þekilde zýmbalanmýþ olmalýdýr. Baþvurular deðerlendirilirken CD’lerin içinde yer alan bilgiler 
kullanýldýðýndan, CD kopyasýnýn basýlý proje önerisinde yer alan tüm dokümanlarý bire bir içermesi 
gerekmektedir. Baþvuru formu ve özgeçmiþler bir dosya halinde, proforma faturalar ayrý ayrý dosyalar 
halinde, MS OFFICE veya OPENOFFICE formatýnda  hazýrlanmalý ve 7 MB’ý geçmemelidir. Proforma 
faturalar  tarayýcýdan geçirilerek CD’ye kopyalanmalýdýr.

Ýstenilen bilgi ve belgelerin tamamýný içermeyen ve/veya formata uygun olmayan baþvurular iþleme 
alýnmayarak baþvuru sahibine iade edilecektir. 

TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý
Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü
Tunus Cad. No: 80  06100 Kavaklýdere-Ankara 
Tel: 0-312 427 50 39, 0-312-468 53 00 / 2780
Faks: 0-312-427 74 83
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr
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ESF
(European Science Foundation - Avrupa Bilim Vakfý) 

30'a yakýn Avrupa üyesi ülkeden 80'e yakýn kuruluþun üye olduðu ESF’in  amacý; bilim adamlarýný ve 
kuruluþlarý bir araya getirerek yüksek düzeyde bilimin geliþmesine katkýda bulunmaktýr. TÜBÝTAK 1977 
yýlýnda ESF’e üye olmuþtur. TÜBÝTAK, ESF’nin aþaðýda belirtilen organlarýnda temsil edilmektedir:
Kurul (Assembly)
Yürütme Konseyi (Governing Council) 
Daimi Komiteler (Standing Committees)

•Life and Environmental Sciences - LESC (Yaþam ve Çevre Bilimleri)
•European Medical Research Councils - EMRC (Avrupa Týbbi Araþtýrma Kurumlarý)
•Physical and Engineering Sciences - PESC (Temel ve Mühendislik Bilimleri)
•Humanities - SCH (Beþeri Bilimler)
•Social Sciences - SCSS (Sosyal Bilimler)

Research Networking Programmes (Bilimsel Programlar) 

Exploratory Workshops (Araþtýrma Atölyeleri/Çalýþmalarý)
 
Research Conferences (Araþtýrma Konferanslarý) 

Collaborative Research Programmes - EUROCORES (Ýþbirliðine Yönelik Araþtýrma Programlarý)

Araþtýrma Aðlarý Programlarý, mevcut bilimin sýnýrlarýný geniþletmek için ulusal olarak destek verilen 
araþtýrma gruplarýnýn baþlýca bilimsel ve araþtýrma altyapý sorunlarýna yönelmesini saðlayan bir 
programdýr. Uzun dönemli bu programlar, açýk çaðrý ve sonrasýnda uluslararasý hakem heyetlerinin 
deðerlendirmesine sürecine tabii olup  yüksek kalitede bilimle uðraþmalý ve Avrupa seviyesinde katma 
deðer göstermelidir. 

http://www.esf.org      
http://www.tubitak.gov.tr/uidb/esf

http://www.esf.org/programmes  

http://www.esf.org/workshops 

http://www.esf.org/conferences

http://www.esf.org/eurocores 

1ESF Programlarý / Araçlarý 

Research Networking Programmes (Araþtýrma Aðlarý Programlarý)
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Bu programlar için destek miktarý programýn aktif olduðu dönem boyunca yýl baþýna ödenecek katký paylarý 
þeklinde belirlenmekte ve bu programlara ülkemiz araþtýrmacýlarýnýn katýlýmý için ödenecek katký payý üye 
kuruluþtan (ülkemizde TÜBÝTAK) talep edilmektedir.  Diðer bir deyiþle, baþvurular direk ESF’e yapýldýktan 
ve ESF tarafýndan kabul edildikten sonra ESF, ilgili ulusal kurum ve kuruluþlarla irtibata geçmekte ve 
finansal destek talep etmektedir. Bu talep sonucunda, ulusal kurum ilgili projeyi destekleyip desteklememe 
kararý vermektedir. 

ESF her yýl tüm bilimsel alanlarda yaklaþýk 50 Araþtýrma Atölyesi/Çalýþmasý’na destek vermektedir. Bu ufak 
ve interaktif grup oturumlarý, bilimde geliþmeye potansiyel etkisi olabilecek yeni alanlarý keþfetmek için 
araþtýrma alanýnda yeni yönelimlere açýlým yapmayý amaçlamaktadýr ve alan sýnýrlamasý 
bulunmamaktadýr. 1 ile 3 gün arasý süren bu çalýþtaylara içlerinde genç, baðýmsýz araþtýrmacýlarýn da yer 
aldýðý tüm Avrupa’dan araþtýrmacýlar katýlmaktadýr. Katýlan kiþi sayýsýna göre ufak ölçekli bu çalýþtaylar 
hem konuya odaklanma hem de tüm katýlýmcýlarýn tartýþmalara ve iþbirliðini takip edecek planlarýn 
hazýrlanmasýna katkýlarýný sunmalarý açýsýndan ideal bir ortam yaratmaktadýr. Disiplinler arasý konu 
baþlýklarý teþvik edilmektedir. Araþtýrma Atölyeleri/Çalýþmalarý en fazla 30 kiþinin katýlabildiði ufak, 
interaktif ve sonuç odaklý toplantýlar olup en fazla 15.000 Avro’ya kadar destek verilmektedir. Baþvurular 
düzenli zaman aralýklarýyla olmamakla beraber yýlýn deðiþik  zamanlarýnda açýlmaktadýr.  Baþvurular için 
yukarýda belirtilen ilgili web sayfasý takip edilmelidir.

ESF Araþtýrma Konferanslarýnýn amacý lider bilim insanlarý ve genç araþtýrmacýlara araþtýrma alanýnda 
gerçekleþen son geliþmeler üzerinde tartýþma þansý vermektedir. Bu Konferanslar Avrupa’da ve Dünyada 
sinerjik kontaklar yaratýlmasý için bir katalizör görevi görmekte ve prensipte ESF ve ulusal ve uluslararasý 
organizasyonlarla (üniversiteler de dahil) uzun dönemli ortaklýklar oluþturulmasý yoluyla geliþmektedir. 
ESF Konferanslarý Fizik, Biyofizik, Çevre Bilimleri, Biyoloji, Hayvan ve Ýnsan Bilimleri, Sosyal ve Beþeri 
Bilimler, Biyomedikal, Küresel Saðlýk Ekonomisi, Küresel Çevre Deðiþiklikleri ve Kimya alanlarýný 
kapsamaktadýr. Bunlar dýþýnda kalan alanlar için de görüþmeler halen devam etmektedir. ESF Araþtýrma 
Konferanslarý tüm dünyadan, ister akademik ister sanayiden olsun, bilim insanlarýna açýktýr. Konferanslar 
genelde davetli konuþmacýlar ve yaklaþýk 150 katýlýmcýyla gerçekleþtirilmekte, genelde 4-5 gün sürmekte 
ve katýlýmcýlardan belli bir katýlým ücreti alýnmaktadýr. Baþvurular 
adresinden takip edilebilir.

Exploratory Workshops (Araþtýrma Atölyeleri/Çalýþmalarý)

Research Conferences (Araþtýrma Konferanslarý)

http://www.esf.org/conferences 
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EUROCORES (European Collaborative Research - Ýþbirliðine Yönelik Araþtýrma Programlarý)

ESF’in faaliyetlerinden birisi olan EUROCORES, ulusal fonlama kurumlarý (National Funding Agencies) 
aracýlýðý ile çok-uluslu ve çok-disiplinli çalýþmalarý desteklemek amacýyla tasarlanmýþ bir programdýr. 
EUROCORES her yýl Avrupa’nýn öncelikli temalarýný belirlemeyi ve bu temalarla ilgili programlar 
oluþturmayý amaçlamaktadýr. EUROCORES programlarý 3-4 yýl süreli olmaktadýr.

Alanlar:
Medical Sciences (Týp Bilimleri)
Humanities (Beþeri Bilimler)
Social Sciences (Sosyal Bilimler)
Physics, Materials and Nano Sciences (Fizik, Malzeme ve Nano Bilimler)
Mathematical, Computing and Engineering Sciences (Matematik, Bilgisayar ve Mühendislik Birimleri)
Life Sciences (Yaþam Bilimleri)
Environmental Sciences (Çevre Bilimleri)
Climate Sciences (Ýklim Bilimleri)
Geosciences (Yer Bilimleri)

Temalarýn belirlenip projelere dönüþmesi 2 aþamada gerçekleþmekte olup, bu iki  aþamanýn 
tamamlanmasý yaklaþýk 2 yýllýk bir süreyi kapsamaktadýr:

 
EUROCORES’a tema  önerisinde bulunmak isteyen Grup en az 4 farklý ülkeden araþtýrmacý ya da araþtýrmacý 
grubu içermek zorundadýr. Tema baþvurularý doðrudan ESF’e yapýlmaktadýr (ONLINE Baþvuru). Tema 
önerileri için baþvurular Haziran ayýna kadar yapýlmaktadýr. 

Bu aþamada, ESF ulusal fonlama kurumlarý ile temasa geçerek EUROCORES programýna katýlým konusunda 
görüþ sormakta ve kabul edilen temalara uygun proje taslaklarý (Outline Proposals & Full proposals) için 
çaðrý yayýnlamaktadýr. Proje taslaðý hazýrlayan grup en az 3 farklý ülkeden araþtýrmacý ya da araþtýrmacý 
grubu içermek zorundadýr. Ulusal fonlama kurumlarý (ülkemizde TÜBÝTAK), taslaklarýn konularýnýn ya da 
yürütücülerinin kendi bilim prensiplerine uyup uymadýðýný kontrol etme hakkýna sahiptirler (eligibilty) ya 
da yürütücüler doðrudan kendileri söz konusu kurumlardan onay almak durumundadýrlar. ESF’in panel 
deðerlendirmelerinde kabul edilen projeler, destek almak üzere kendi ulusal kurumlarýna baþvuruda 
bulunurlar.

I. Aþama - Temalarýn Belirlenmesi: 

II. Aþama - Temalarýn Projelere Dönüþmesi (Outline and Full Proposals): 
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Genel Bilgiler

Ayrýntýlý Bilgi Ýçin Baþvuru Adresi

Alanlar, süreler, baþvuru koþullarý ve tarihleri her program için deðiþmekte ve ESF web sitesinde ilgili 
program duyurusunun açýklamasýnda veya çaðrýlarda belirtilmektedir. ESF programlarýna baþvurular 
doðrudan ESF’e yapýlmaktadýr. 

TÜBÝTAK’tan destek talep edilmesi durumunda, ESF’e baþvuru aþamasýnda, TÜBÝTAK da eþ zamanlý olarak 
bilgilendirilmeli ve baþvuru koþullarý ve destek miktarlarý hakkýnda bilgi alýnmalýdýr.

TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý
Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü
Tunus Cad. No: 80  06100 Kavaklýdere - Ankara  
Tel :  0-312 427 50 39,  0-312-468 53 00 / 2775
Faks: 0-312-427 74 83
 E-posta: uidb@tubitak.gov.tr
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NATO
North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktý Teþkilatý) 

Barýþ ve Güvenlik için Bilim - Science For Peace And Security 

Barýþ ve Güvenlik için Bilim (SPS) Komitesi, sivil bilim ve yenilik alanýnda uygulamalý iþbirliðini destekleyen 
birincil NATO komitesidir. Bu yeni organizasyon, iyi tesis edilmiþ prosedürler çerçevesinde sürdürülen 
projeler yoluyla bilimi toplumla buluþturarak NATO’nun misyonuna katkýda bulunan bir program 
oluþturmaktadýr. Bu organizasyon güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve partner ülkelerin önceliklerine 
odaklanmaktadýr.

Aþaðýda detaylarý verilmekte olan tüm programlar için son baþvuru tarihleri her yýl 1 Mart, 1 
Temmuz  ve 1 Kasým  olarak belirlenmiþtir ve tüm programlar için baþvurular NATO’ya 
yapýlacaktýr. Her bir baþvuruya verilecek destek miktarlarý NATO tarafýndan baþvuru baþýna ayrý 
olarak deðerlendirilmekte ve kararlaþtýrýlmaktadýr.

 

Bu programýn amacý, NATO ve Ortaklýk /Ýþbirliði (Partner) ya da Akdeniz Diyaloðu (Mediterranean Dialogue 
MD) ülkelerinin yeni ve ciddi güvenlik sorunlarýný çözmek için bilim adamlarýný bir araya getirmektir. Bu 
çerçevede destek verilecek faaliyet þekilleri aþaðýda yer almaktadýr:

ARW'lerin amacý, yeni önemli konularda mevcut bilgilerin eleþtirel deðerlendirilmesine katkýda bulunmak; 
ileride yapýlacak araþtýrmalarýn yönünü belirlemek ve bilim adamlarý arasýnda yakýn çalýþma koþullarýný 
teþvik etmektir. 
ARW'lerin süresi 2 ila 5 gün arasýdýr. 
ARW'lere 20 ila 50 arasýnda uzman katýlabilir. 
ARW'lerin düzenleme masraflarýný, baþlýca konuþmacýlarýn yol ve yaþam masraflarýný karþýlamak, diðer 
katýlýmcýlarýn yol ve yaþam masraflarýna katkýda bulunmak için gerekli ödenek ARW direktörünün 
kullanýmýna verilir. 

http://www.nato.int/science/
http://www.tubitak.gov.tr/uidb/nato

http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/arw-nfa.htm

A. Öncelikli Araþtýrma Alanlarýnda Ýþbirliði Destekleri 
Collaborative Grants in Priority Research Topics)

1 - Ýleri Araþtýrma Toplantýlarý (Advanced Research Workshop - ARW)



ARW'ler NATO ülkesinde bir ve Ortaklýk/Ýþbirliði (Partner) ya da Akdeniz Diyaloðu ülkesinden bir bilim 
adamý tarafýndan yönetilir. 
ARWler için destek, sadece Terörizme Karþý Savunma veya Güvenlik için Diðer Tehditlere Karþý Koyma 
alanlarýnda “Öncelikli Araþtýrma Baþlýklarý”nda ve/veya Ortaklýk-ülke önceliklerinde söz konusu 
olabilmektedir.
ARW tercihen bir Ortaklýk ülkesinde düzenlenmelidir.

ASI'larýn amacý, bilim adamlarý arasýnda bilimsel bilgilerin yayýlmasýný, deneyimlerinin duyurulmasýný ve 
mesleki iliþkilerin geliþtirilmesini saðlamaktýr. 
Önde gelen bilim adamlarýna (ASI direktörlerine) özel eðitsel nitelikli ileri toplantýlar düzenleme olanaðý 
verilir. 
ASI’lar en az 10 çalýþma günü sürmektedir.
ASI’lara konuþmacý olarak 12 ila 15 kiþi katýlabilir. Ýstisnai durumlarda konuþmacý sayýsý daha fazla 
olabilir, ancak 15 araþtýrmacýdan fazlasýna NATO desteði verilmemektedir. 
Doktora üstü düzeyde 60-80 kiþi dinleyici (ASI "öðrencisi") olarak çaðrýlabilir. 
ASI öðrencileri sadece NATO ülkelerinden veya Ortaklýk ülkelerinden veya Akdeniz Diyalogu ülkelerinden 
olmalýdýr. Her bir ülke için limit, toplam öðrenci sayýsýnýn %25’idir. 
ASI'larýn düzenleme masraflarý, konuþmacýlarýn yol ve yaþam masraflarýnýn karþýlanmasý ve ASI 
“öðrenci”lerinin yol ve yaþam masraflarýna katkýda bulunmak için gerekli ödenek ASI direktörünün 
kullanýmýna verilir. 
ASI' lar NATO ülkesinden bir ve Ortaklýk/Ýþbirliði (Partner) ya da Akdeniz Diyaloðu ülkesinden bir bilim 
adamý tarafýndan yönetilir.

CLG'lerin amacý yetenekleri ve kaynaklarý bir araya getirerek bilimsel araþtýrmalarý teþvik etmektir. Bu 
amaçla NATO ülkeleri ve Ortaklýk/Ýþbirliði (Partner) ya da Akdeniz Diyaloðu ülkelerindeki araþtýrmacýlar ya 
da gruplar (teams)  arasýnda bu yolla iþbirliði saðlanýr.  Destekler 1-2 yýllýk olabilir. 
Ortak bir araþtýrma projesinde çalýþmakta olan araþtýrma gruplarýnýn karþýlýklý olarak 5 kiþiyi geçmeyen 
ziyaretleri bu programla karþýlanýr. 
Destekler genel olarak iþbirliði yapan takýmlarýn karþýlýklý ziyaretlerini karþýlamak için verilir. Bu ziyaretler 

2 - Ýleri Çalýþma Okullarý (Advanced Study Institutes-ASI)

3 - Ýþbirliðine Yönelik Baðlantý Desteði (Collobarative Linkage Grants-CLG)

   http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/asi-nfa.htm

http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/clg-nfa.htm
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kýsa süreli olmalýdýr ve iki aydan daha uzun olmamalýdýr.

Destek miktarlarý normal þartlarda, bir yýllýk iþbirliði çerçevesinde iki veya üç bilim adamý için 5000 €’dan 

baþlayýp en çok iki yýllýk iþbirliði çerçevesinde beþ araþtýrma takýmý için 23000 € olabilmektedir.

Proje süresi en çok üç yýldýr.
SfP projeleri ortaklýk niteliðindedir. NATO ülkeleri ve Akdeniz Diyoloðu (Mediterranean Dialogue - MD) 
ülkeleri arasýnda ya da NATO ülkeleri ile Ortaklýk ülkeleri (Partner countries) arasýnda yürütülmesi 
gerekmektedir. Her iki taraftan da birden fazla ülkenin katýlmasý mümkündür.
Bu projelerde üst ve alt destek limiti olmamasýna raðmen, geçmiþte NATO her proje için yaklaþýk 250.000-
300.000 Euro arasýnda destek vermiþtir. Bu miktarýn içinde NATO ülkeleri en fazla 50.000 Euro destek 
alabilmiþtir. Destek NATO ülkelerine, seyahat masraflarý ve proje için özel sarfý kapsar (Project-specific 
consumables). Bu miktarlarýn uygulamasýnýn devam edeceði ilgili web sitesinde belirtilmektedir.
Program, aþaðýda belirtilen alanlarda destek verecektir (alt baþlýklar/öncelikli araþtýrma konularý listesi 
yukarýda belirtilmiþ olan internet adresinden elde edilebilir).

I. Scientific Collaboration for Defence Against Terrorism (Terörizme Karþý Savunma için Bilimsel 
Ýþbirliði)
II. Scientific Collaboration to Counter Other Threats to Security (Güvenliðe Karþý Diðer Tehditleri 
Karþýlamak için Bilimsel Ýþbirliði )
III. Partner-Country Priorities (Ortaklýk ülkelerinin Öncelikleri) 

 Bu program çerçevesinde destek verilecek faaliyet þekilleri aþaðýda yer almaktadýr: 
1 - NATO-Rusya Ýleri Araþtýrma Toplantýlarý (NATO-Russia Advanced Research Workshop-NRARW) 
organize etmek.

NRARW'lerin amacý, yeni önemli konularda mevcut bilgilerin eleþtirel deðerlendirilmesine katkýda 
bulunmak ileride yapýlacak araþtýrmalarýn yönünü belirlemek ve bilim adamlarý arasýnda yakýn çalýþma 
koþullarýný teþvik etmektir. 

4 - Barýþ için Bilim Projesi (Science for Peace - SfP Project)
 http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/sfp-nfa.htm

http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/nrc/nrarw/nrarw.htm

B. NATO-Rusya Konseyi (NRC) Altýnda Özel Program 
(Special Programme Under the NATO-Russia Council/NRC)
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NRARW'lerin süresi 2 ila 5 gün arasýdýr. 
NRARW'lere 20 ila 50 arasýnda uzman katýlabilir. 
NRARW'lerin düzenleme masraflarýný, baþlýca konuþmacýlarýn yol ve yaþam masraflarýný karþýlamak, diðer 
katýlýmcýlarýn yol ve yaþam masraflarýna katkýda bulunmak için gerekli ödenek ARW direktörünün 
kullanýmýna verilir. 

2 - NATO-Rusya Ýleri Çalýþma Okullarý (NATO - Russia Advanced Study Institutes - NRASI) organize 
etmek.        

NRASI'larýn amacý, bilim adamlarý arasýnda bilimsel bilgilerin yayýlmasýný, deneyimlerinin duyurulmasýný 
ve mesleki iliþkilerin geliþtirilmesini saðlamaktýr. 
Önde gelen bilim adamlarýna (NRASI direktörlerine) özel eðitsel nitelikli ileri toplantýlar düzenleme olanaðý 
verilir. 
NRASI'lar en az 10 çalýþma günü sürebilir.
NRASI'lara konuþmacý olarak 12 ila15 kiþi katýlabilir. 
Doktora üstü düzeyde 60 ila 80 kiþi dinleyici (NRASI "öðrencisi") olarak çaðrýlabilir. 
NRASI'larýn düzenleme masraflarý, konuþmacýlarýn yol ve yaþam masraflarýnýn karþýlanmasý ve NRASI 
"öðrenci"lerinin yol ve yaþam masraflarýna katkýda bulunmak için gerekli ödenek NRASI direktörünün 
kullanýmýna verilir. 

3 - NATO-Rusya Ýþbirliðine Yönelik Baðlantý Desteði (NATO-Russia Collaborative Linkage Grants -
NRCLG)

NRCLG’lerin amacý yetenekleri ve kaynaklarý bir araya getirerek bilimsel araþtýrmalarý teþvik 
etmektir. Bu amaçla NATO ülkeleri ve Rusya’daki araþtýrmacýlar ya da gruplar (teams)  arasýnda bu yolla 
iþbirliði saðlanýr.        
Destekler 1ila 2 yýllýk olabilir. 
Ortak bir araþtýrma projesinde çalýþmakta olan araþtýrma gruplarýnýn karþýlýklý olarak 5 kiþiyi 
geçmeyen ziyaretleri bu programla karþýlanýr. 

4 - NATO-Rusya Barýþ için Bilim Araþtýrma ve Geliþtirme Projesi Uygulamalý A&G Desteði (NATO-Russia 
Science for Peace Project (NRSfP) Support for applied R&D)

http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/nrc/nrasi/nrasi.htm

 http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/nrc/nrclg/nrclg.htm

http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/nrc/nrsfp/nrsfp.htm
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Proje süresi en fazla üç yýl olabilir.
SfP projeleri ortaklýk niteliðindedir. NATO ülkeleri ve Rusya Federasyonu arasýnda yürütülmesi 
gerekmektedir. 
Bu projelerde üst ve alt destek limiti olmamasýna raðmen, geçmiþte NATO her proje için yaklaþýk    
250.000-300.000 Euro arasýnda destek vermiþtir. Bu miktarýn içinde NATO ülkeleri en fazla 50.000 Euro 
destek alabilmiþtir. Destek NATO ülkelerine, seyahat masraflarý ve proje için özel sarfý kapsar (Project-
specific consumables). Bu miktarlarýn uygulamasýnýn devam edeceði ilgili web sitesinde belirtilmektedir.
Bu program çerçevesinde destek verilecek öncelikli alanlar aþaðýda yer almaktadýr:

•Patlayýcýlarýn Tespit Edilmesi
•Terörizmin Psikolojik ve Sosyolojik Sonuçlarý/Önemi
•Felaketlerin Tahmin Edilmesi ve Önlenmesi
•Kimyasal/ Biyolojik/Radyolojik/Nükleer (CBRN) Korunma
•Siber Güvenlik
•Ulaþým Güvenliði

NATO ülkeleri: 
Almanya, Amerika Birleþik Devletleri, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,  Estonya,  Fransa, 
Hollanda, Ýngiltere, Ýspanya, Ýtalya, Ýzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan. 

Bilim Programýndan destek alabilen Ortaklýk/ Ýþbirliði ülkeleri (Partner countries): 
Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Hýrvatistan, Karadað, 
Kazakistan, Kýrgýz Cumhuriyeti, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Sýrbistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna.           

 Diðer Ortaklýk Ülkeleri:
Avusturya, Finlandiya, Ýrlanda, Ýsveç ve Ýsviçre.
          
Bilim Programýndan destek alabilen Akdeniz Diyalogu ülkeleri (Mediterranean Dialogue): 
Cezayir, Fas, Ýsrail, Mýsýr, Moritanya, Tunus ve Ürdün.
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EMBO/EMBC 
European Molecular Biology Organisation / Confrence

(Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü / Konferansý)

Avrupa’nýn Yaþam Bilimleri alanýnda öncü bilim insanlarýnýn bir araya gelerek 1964 yýlýnda oluþturduklarý 
Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO - European Molecular Biology Organization),  24 ülkenin 
katýlýmýyla 1969 yýlýnda gerçekleþtirdiði Avrupa Moleküler Biyoloji Birliði (EMBC - European Molecular 
Biology Conference) aracýlýðýyla  Doktora Sonrasý Burslar, Kýsa Dönem Ziyaret Burslarý, Genç 
Araþtýrmacý Programý, Pratik Kurs ve Çalýþtaylar, Elektronik Biliþim Programý, Toplumla Ýletiþime 
Yönelik Ýnisiyatifler, Yaþam Bilimlerinde Kadýnlarýn daha fazla yer almasý gibi konularda destek 
programlarý yürütmektedir. 

Þimdilerde yenilik olarak baþvurusu her yýl 15 Nisan'da olan Yerleþim Desteði adý altýnda ülkesine geri 
dönmek isteyen araþtýrmacýlarýn altyapý kurmalarýný saðlayacak bir programý da baþlatmýþ bulunmaktadýr.  
EMBO, programlarýn Bilimsel ve Ýdari sorumluluðunu üstlenirken, EMBC,  harcamalarý ve programlarýn 
genel prensiplere baðlý biçimde uygulanmasýný gözetleyip, denetlemektedir.  

Yýlda yaklaþýk 10 Milyon Euro bütçeli EMBC,  dünya ölçeðinde saygýn bilimsel etkinlik düzeyi,  verimliliði ve 
Avrupa dýþý ülkelerce de gördüðü büyük ilgi açýsýndan Avrupa Bilim Destek programlarý arasýnda örnek bir 
model olarak gösterilmektedir. Yaþam Bilimleri alanýnda son yýllarda güçlü bir potansiyele eriþen ülkemiz 
bu Uluslararasý Bilimsel Kuruluþun 1993 yýlýndan beri üyesidir. 

Geliþme Biyolojisi, Proteinler, Ýmmünoloji, Hücresel Metabolizma, Nörobilim, Sinyal Ýletimi,  Bitki 
Biyolojisi, Hücre Döngüsü, Yapýsal Biyoloji, Farklýlaþma ve Ölüm, Genomik ve Hesaplamalý Biyoloji, Zar ve 
Ýletim, Genom Kararlýlýðý ve Dinamiði, Hücre ve Doku Mimarisi, Kromatin ve Transkripsiyon, Mikrobiyoloji ve 
Patojenler, RNA,  Hastalýklarýn Moleküler Biyolojisi gibi temel bilim ve týp konularýnda çalýþan  
araþtýrmacýlarýmýzýn bu destek programlarýndan yararlanmalarý, Yaþam Bilimleri alanýnda ülkemizdeki 
bilimsel altyapýyý güçlendireceði gibi bu alanlardaki ulusal rekabet gücüne de önemli katkýda bulunacaktýr. 

 
Baþvurular doðrudan web sayfasýnda adresi belirtilen EMBO/EMBC Sekreteryasýna yapýlmaktadýr.  

http://www.embo.org
http://www.tubitak.gov.tr/uidb/embo
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ICGEB 
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

(Uluslararasý Gen Mühendisliði ve Biyoteknoloji Araþtýrma Merkezi)

Uluslararasý Gen Mühendisliði ve Biyoteknoloji Araþtýrma Merkezi (ICGEB), 1987’de Birleþmiþ Milletler 
Endüstriyel Geliþim Organizasyonu (UNIDO) tarafýndan baþlatýlmýþ, 1996’da UNIDO’dan ayrýlarak 
yönetimsel ve ekonomik yönden baðýmsýz bir kuruluþ olarak çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Geliþmekte olan 
ülkelerde Biyoteknoloji altyapýsýnýn kurulmasýný desteklemek ve bu ülkelerin Biyoteknoloji alanýndaki 
etkileþimlerini artýrmak amacýyla kurulmuþtur. 

Yönetim Merkezi Trieste (Ýtalya)’da, 2 araþtýrma merkezi ise Trieste ve Yeni Delhi (Hindistan)’da 
bulunmaktadýr. ICGEB, bunlarýn yaný sýra, dünya çapýnda 55 tam üye ülkede yer alan 38 Baðlaþýk 
Merkez’in oluþturduðu bir mükemmeliyet merkezi olmaktadýr. Marmara Araþtýrma Merkezi Gen 
Mühendisliði ve Biyoteknoloji Enstitüsü (MAM GMBE), bir baðlaþýk merkez olarak, 1989 yýlýndan bu yana 
TÜBÝTAK’ý ve ülkemizi bu organizasyonda temsil etmektedir.

ICGEB’in ülkemizden araþtýrmacýlarýn deðerlendirmesine açýk programlarý; Doktora Burslarý, Doktora 
Sonrasý Burslarý, Ortak Araþtýrma Projeleri, Geri Dönüþ Desteði, Kurs, Toplantý ve Çalýþtay 
Düzenleme Desteði’nden oluþmaktadýr.  Türk araþtýrýcýlarýn katýlýmýna açýk olan bu etkinlikler, ICGEB 
tarafýndan her yýl broþürde belirtilen web sayfamýz ve e-posta listelerimiz aracýlýðý ile duyurulmaktadýr. 

 öðrencilerin Trieste’de Moleküler Genetik, Yeni Delhi’de ise Moleküler 
Biyoloji alanlarýnda 3 ila 4 yýl süreyle eðitim görmeleri ve tez çalýþmalarý yapmalarý biçiminde 
yürütülmektedir. Doktora belgesinin onay mercileri Yeni Delhi’deki “Jawahlal Nehru Üniversitesi” ve 
Trieste’deki “Uluslararasý Ýleri Araþtýrmalar Okulu” olmaktadýr. Genetik olarak deðiþtirilmiþ yeni bitkilerin, 
yeni aþýlarýn geliþtirilmesi, insan paraziti olan organizmalarýn proteinlerinin incelenmesi, bitki 
biyokütlesinin geri dönüþtürülmesi gibi geliþmekte olan ülkeler için önemli olan bazý konular öncelikli 
olarak seçilmiþtir. Burs 3 yýl sürelidir ve bursun kullanýldýðý ülkenin normal yaþam standartlarýna göre burs 
miktarý belirlenmektedir. 

 Yukarýda belirtilen merkezlerde ve ek olarak bazý Ýtalyan Üniversiteleri ile 
Ýtalyan Ulusal Araþtýrma Konseyi (Centre Nazional de la Recherche, CNR) Enstitülerinde kýsa ve uzun süreli 
(Postdoctoral Fellowship Programme) doktora sonrasý çalýþma amacýyla, her yýl üye ülke araþtýrmacýlarýna 

http://www.icgeb.org
http://www.tubitak.gov.tr/uidb/icgeb

Doktora Burslarý Programý:

Doktora Sonrasý Burslarý:
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hakemli deðerlendirmeler sonrasýnda, burslar verilmektedir. Burs 1 ila 2 yýl sürelidir ve bursun kullanýldýðý 
ülkenin normal yaþam standartlarýna göre burs miktarý belirlenmektedir. 

 ICGEB üyesi (2004 itibariyle 55 üye) ülkelerden 38’inde yer alan ulusal 
araþtýrma enstitüleri, bu programdan yararlanabilme hakkýna sahiptir (ülkemiz bu programa dahildir). 
Ortak çalýþma programlarý (Collaborative Research Projects), en az iki ülkenin Baðlaþýk Merkezlerinin 
iþbirliði ile oluþturulabilmekte ve destek süresi en fazla 3 yýl, destek miktarý ise her laboratuar baþýna yýlda 
en çok 35.000 USD olmaktadýr. Proje önerilerinin deðerlendirilmesinde, temel ve uygulamalý araþtýrma 
önerileri arasýnda ve önerilerin coðrafi daðýlýmlarý arasýnda bir denge saðlanmasý için dikkat 
gösterilmektedir.

 ICGEB, organizasyona üye ülkelerin araþtýrmacýlarýnýn oluþturduklarý kurs, 
çalýþtay ve araþtýrma toplantýlarýný desteklemektedir. Uygulamalý ve teorik kurslar, toplantý ve çalýþtaylar, 
her yýl Yeni Delhi ve Trieste’deki Merkezlerde ve üye ülkelerdeki Baðlaþýk Merkezlerde düzenlenmektedir. 
Katýlýmcýlar, uluslararasý düzeyde bilimsel çalýþmalar yapan konuþmacýlarla tanýþma ve konudaki en son 
geliþmeleri öðrenebilme olanaðýný bulmaktadýr.  Süresi en fazla 10 gün olabilen bu organizasyonlarýn 
bütçelerinin 25000 USD’na varan miktarý ICGEB tarafýndan karþýlanmaktadýr. 

Baþvurular doðrudan aþaðýda adresi verilen ICGEB temsilcimize (her yýl 31 Mart tarihine kadar) 
yapýlmaktadýr.  

Doç. Dr. Kemal BAYSAL
ICGEB Türkiye Temsilcisi
TÜBÝTAK/ GMBE - Gen Mühendisliði ve Biyoteknoloji Enstitüsü
P.K.21 41470, Gebze/KOCAELÝ, TURKEY
Tel: +90(262) 677 33 00 
Faks: +90(262)646 39 29
E-posta: 

Ortak Araþtýrma Projeleri:

Kurs, Toplantý ve Çalýþtaylar:

kemal.baysal@mam.gov.tr  
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ICSU
International Council for Science  

(Uluslararasý bilim konseyi)

ICSU bilimin çeþitli dallarýnda uluslararasý bilimsel etkinlikleri ve bunlarýn insanlýk yararýna kullanýlmasýný 
teþvik etmek amacýyla 1931 yýlýnda kurulmuþtur. Ulusal düzeyde 113 ve uluslararasý düzeyde 29 üyeden 
oluþan küresel bir üyeliðe sahiptir. ICSU üyeleri, akademiler veya araþtýrma kurumlarý ile bilimsel 
birliklerden oluþmaktadýr. Uluslararasý bilim politikalarý ile ilgili konularý tartýþmak için ICSU geniþ 
uluslararasý aðýyla bir forum oluþturmaktadýr. Uluslararasý bilim konularýnda aþaðýdaki faaliyetleri 
sürdürmektedir:

Bilim ve toplumla ilgili konulara hitap etmek amacýyla disiplinler arasý araþtýrmayý planlamak ve eþgüdüm 
saðlamak.
Bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde özgürlüðü savunmak, bilimsel bilgiye eþit ulaþýmý teþvik etmek, bilim 
eðitimini ve kapasite oluþturulmasýný kolaylaþtýrmak.
Fikir alýþ-veriþi, bilimsel bilginin iletiþimi ve bilimsel standartlarýn geliþtirilmesi için  bir odak noktasý olarak 
hareket etmek.
Dünyanýn her yerinde bilimsel konferans, kongre ve sempozyumu desteklemek ve ayný zamanda  geniþ 

1kapsamlý gazeteler, kitapçýklar ve dergiler üretmek.   
Benzer ilgileri olan uluslararasý ve bölgesel bilim insanlarý aðlarý oluþmasýna yardýmcý olmak ve özellikle 
Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) ve Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi 
(TWAS) gibi hükümetler arasý ve hükümet dýþý kuruluþlarla sýký iþ iliþkilerini korumak.

TÜBÝTAK bilimsel araþtýrma kurumu sýfatýyla 1968 yýlýnda ICSU'ya üye olmuþtur. TÜBÝTAK’ýn veya 
Türkiye’yi temsilen ilgili derneðin üye olduðu ICSU’nun komite/birlik/komisyonlarý aþaðýda yer 

2 almaktadýr:

ICSU/SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research)

ICSU/COSPAR (Committee on Space Research)

ICSU/IUPAP (International Union of Pure and Applied Phisics)

http://www.icsu.org
http: //www.tubitak.gov.tr/uidb/icsu

http://www.jhu.edu/~scor/

http://cosparhq.cnes.fr/index_org.html

http://www.iupap.org/
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ICSU/ICO (International Commission for Optics)

ICSU/URSI (International Union of Radio Science)

ICSU/IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

ICSU/IMU (International Mathematical Union)

ICSU/IAU (International Astronomical Union)

http://www.ico-optics.org/

http://www.ursi.org/

http://www.iupac.org/index_to.html

 http://www.mathunion.org/

http://www.iau.org/
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2 
Baþvurular ICSU’ya yapýlmaktadýr ve bütçe sýnýrlamasý yoktur. ICSU’ya üye olmamýz dolayýsý ile Türk araþtýrmacýlara açýktýr.
Bu komitelere üyelikler aracýlýðýyla Türk araþtýrmacýlar komitenin alaný dahilinde yaptýðý çalýþmalarý (konferans, çalýþtay, bilimsel toplantý) yakýndan takip  

   edebilme ve çalýþmalara katýlma imkaný bulmaktadýr. Üye olmak için baþvuran araþtýrma kuruluþlarýnýn TÜBÝTAK ile irtibata geçmesi gerekmektedir.



KEÝ
(Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði Örgütü)

Ülkemizin kurucu üyelerinden olduðu Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði Örgütü - KEÝ (Black Sea Economic 
Cooperation - BSEC) bünyesinde 2002 yýlýnda KEÝ bölgesinde yüksek bölgesel iþbirliðini ve geliþimi 
etkileyebilecek projeleri oluþum aþamasýnda desteklemek için “KEÝ Proje Geliþtirme Fonu (BSEC Project 
Development Fund - PDF)” kurulmuþtur. Fon üye ülkelerin, KEÝ’ye baðlý kuruluþlarýn ve üçüncü partilerin 
gönüllü katkýlarýyla oluþturulmuþtur. Fon’un amacý bölgeye katkýsý olabilecek projelerin geliþim 
aþamasýnda ve ön hazýrlýk çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnda yardýmcý olmaktýr. Proje süresi en fazla 12 ay, 
destek miktarý ise en fazla 15.000 ABD Dolarý olabilmektedir.

Proje Geliþtirme Fonu’na verilecek proje önerilerinin bölgesel bazda yararlý olabilmesi amacýyla, proje 
gruplarýna en az üç KEÝ üye ülkesinin katýlýmý istenmektedir. Projeler deðerlendirilirken bilimsel yeterlilikleri 
kadar, proje sonuçlarýnýn bölge ülkeleri ve ekonomilerine olasý katkýlarý da göz önüne alýnmaktadýr.  Bunun 
dýþýnda önerilen bir projenin: KEÝ’nin prensiplerini ve görevlerine hizmet etmesi, KEÝ’nin desteði sonrasý 
uygulanabilecek bir proje olmasý, KEÝ ile AB arasýnda sinerji yaratabilecek potansiyelde olmasý, zaman 
çizelgelerinin ve tahmini maliyetlerin iyi düzenlenmiþ ve makul olmasý da aranan özellikler arasýndadýr. 
Proje Baþvurularý KEÝ Sekreteryasýna (Sakýp Sabancý Caddesi, Müþir Fuad Paþa Yalýsý, Eski Tersane 34460 
Ýstanbul) yapýlmaktadýr. Önerilen projeler öncelikle KEÝ Çalýþma Grup Toplantýlarýnda deðerlendirilmekte ve 
uygun bulunanlar KEÝ Yüksek Düzeyli Memurlar Komitesi’ne ve PDF Yönetim Kurulu’na ana deðerlendirme 
için gönderilmektedir. KEÝ bünyesinde yapýlan çalýþmalar ve proje önerileri hakkýnda yeni geliþmeler ve 
duyurular aþaðýda verilen TÜBÝTAK UÝDB - Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü’nün web sayfasýnýn KEÝ 
bölümünde yayýnlanmaktadýr. Projeler hakkýnda daha detaylý bilgiler ve proje öneri formu yukarýda yer 
alan KEÝ web sayfasýndan da elde edilebilir:

http://www.bsec-organization.org/main.aspx?id=project_development_fund
http://www.tubitak.gov.tr/uidb/kei
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