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Ülkemizde, “…müspet bilimlerde ara�tırma ve geli�tirme
faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geli�tirmek,
düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik
bilimlere eri�mek ve eri�ilmesini sa�lamak…” görevi
TÜB�TAK’a verilmi�tir. Bu temel görev çerçevesinde
ülkemizde sa�lık alanındaki ara�tırma proje önerilerine destek
vermeyi ve bu alanlarda etkinliklerin düzenlenmesini
TÜB�TAK iki önemli alt kurulu�u, Sa�lık Bilimleri Ara�tırma
Grubu (SBAG) ve Bilim Adamı Yeti�tirme Grubu (BAYG)
aracılı�ı ile gerçekle�tirmektedir. Bu yazıda, özellikle genç
ara�tırıcıların Üniversite, TÜB�TAK, DPT ve TÜB�TAK-Dı�ı
Kaynaklardan yararlanma imkanları konusunda nerelere
ba�vurmaları gerekti�i gözden geçirilecektir.

Bu konuyu iki bölümde ele almamız uygun olacaktır :
I. Yurt-içi Kaynaklar
II. Yurt-dı�ı Kaynaklar

I. Yurt-içi Kaynaklar

A. TÜB�TAK-SBAG Kapsamında Destek Verilen Projeler:

1. Ara�tırma ve Geli�tirme Projeleri :
Öncelikli alanlar çerçevesinde ve bilimsel esaslara uygun

olarak yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması
ve teknolojik problemlerin çözümlenmesine yönelik
ara�tırmaları içerir ve ara�tırma sonuçlarının faydalı araç
gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim
tekniklerine dönü�türülmesine ve/veya mevcutların daha da
iyile�tirilmesine yönelik çalı�malar ile teknoloji aktarımı
ve/veya uyarlanmasını içeren geli�tirme projelerine ili�kin
çalı�maları kapsar. Bu programa yılda iki kez ba�vuru
yapılabilir.

2. Ara�tırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri :
Üniversitelerin, özellikle yeni kurulmu� ve geli�mekte

olan üniversitelerin ara�tırma laboratuvarlarının altyapısını
iyile�tirmek, güçlendirmek, bunları i�ler halde tutarak bilimsel
ve teknik gücü arttırmak ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak
amacıyla olu�turulmu�tur. Bu programa, aynı proje
çerçevesinde yapılacak ba�vurunun bir defada yapılması
zorunlu olmayıp, yıl içinde birden fazla ve yıl boyunca her zaman
ba�vruru yapılması mümkündür. Proje süresi en fazla 1 yıl olabilir.

3. Ara�tırma Üniteleri :
Üniversiteler, kamu kurum ve kurulu�ları ile özel

kurulu�larda belirli bir alanda mevcut ara�tırma ve geli�tirme
potansiyelini daha verimli duruma getirmek, o alandaki

geli�meleri takip etmek ve ülkemize aktarmak, o alanda yeni
bilgiler üretmek, çözümü gereken konu ve sorunları ara�tırmak
ve yeni ara�tırıcılar yeti�tirmek üzere TÜB�TAK tarafından
kısmen veya tamamen desteklemek suretiyle kurulan
mükemmeliyet merkezleridir. Hangi alanlarda ara�tırma
ünitelerinin kurulaca�ı ara�tırma gruplarının önerileri üzerine
Bilim Kurulu’nca belirlenir ve kamu oyuna duyurulur.
Ara�tırma Üniteleri ba�langıçta en fazla 3 yıl süre ile faaliyette
bulunmak üzere kurulur.

4. Çalı�ma Grupları :
Belirlenecek ara�tırma alanlarında ulusal ve uluslararası

düzeyde i�birli�i yapılarak ülkemizde ba�arılı temel ara�tırmalar
yapılmasını özendirmek, yurtdı�ı bilimsel temasları arttırarak
ya da uluslararası bilimsel konsorsiyumlara katılarak Türk
bilim dünyasının dı�a açılımını sa�lamak ve genç bilim
adamlarının yeti�mesini sa�lamak amacını ta�ımaktadır. Hangi
alanlarda çalı�ma grubu kurulaca�ı grupların önerileri üzerine
Bilim Kurulu’nca belirlenir. Çalı�ma grupları ba�langıçta en
fazla 3 yıl süre ile faaliyette bulunmak üzere kurulur.

5. Uluslararası �kili Anla�malar Çerçevesinde Desteklenen
Projeler (COST, CNRS, JULICH vs): Bilgi için www. tubitak.
gov.tr bakınız

TÜB�TAK-SBAG verilen ara�tırma proje önerileri a�a�ıdaki
temel kriterler esas alınarak de�erlendirilir :

a. Ba�vuru dosyasının biçimsel de�erlendirilmesi :
- Formların tamamlanması, yürütücünün özgeçmi�i,

çalı�ma takvimi,
b.Projenin içerik bakımından de�erlendirilmesi :

- Ara�tırma konusunun özgünlü�ü, kapsamı, yöntemi,
uygulamaya aktarımı,

c. Projede yer alan ara�tırıcıların bilimsel yeterliliklerinin
de�erlendirilmesi :

- Özgeçmi�leri, deneyimleri ve birim alt yapıları,
d.Proje bütçesi,
e. Proje süresi ve önerilen çalı�ma takvimi.

B. Üniversite Ara�tırma Fonları
2547 Sayılı Yüksek Ö�retim Kanunun de�i�ik 58. maddesi

gere�ince kurulan Üniversite Ara�tırma Fonlarının Kullanım
ve Yönetim Esaslarına ili�kin yönetmeli�in kurallarına göre
katkılı döner sermaye gelirlerinden belirli oranda bir miktarın
ve ö�retim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye
gelirlerinin tamamının Ara�tırma Fonu’na aktarılması gerek-
mektedir. Bir mali yılda bu fondan birimlerden talep edilen
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Ara�tırma Projeleri ve DPT tarafından uygun görülen
Teknolojik Ara�tırma Projeleri belirli bilimsel kriterlere göre
seçilerek desteklenmektedir.

Üniversite Ara�tırma Fonu, desteklenecek projelerin
seçiminde; projelerin bilim ve ülkenin ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınmasına katkı sa�lamasına, disiplinler arası
özellikte olmasına, daha önceki projelerinde ba�arılı olmu�
birimlerin proje önerilerine ve doktora tez çalı�malarına öncelik
vermektedir. Proje önerileri, gerekli görülen hakemler
tarafından “peer-review” sistemiyle incelenir ve aldıkları
puanlara göre sıralanırlar. Fonların o yıl içinde ellerinde
bulunan bütçe imkanlarına göre en yüksek bilimsel
de�erlendirme puanı alan projelerin desteklenmesine karar
verilir.

C. Türkiye Teknoloji Geli�tirme Vakfı (TTGV) Proje
Deste�i Programı

TTGV, sanayi kurulu�unca gerçekle�tirilen, ara�tırma ve
geli�tirmeye dayalı teknolojik yenilik içeren, sanayide
uygulanabilir ve ekonomik de�eri olan projelere destek
vermektedir. Alt yapı veya üretim yatırımına dayalı projeler
ile sanayi kurulu�ları dı�ında üniversite ve ara�tırma kurumları
tarafından sunulan projeler bu destek kapsamı dı�ında
kalmaktadır.

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi kurulu�ları ile yazılım
faaliyeti gösteren bilgisayar yazılım �irketleri de TTGV proje
deste�inden yararlanabilir. TTGV’nin destek süresi en fazla
24 ay ve destek miktarı en fazla 2 milyon USD’dir. TTGV
tarafından projelerinin toplam bütçelerine en fazla % 50’si
oranında destek verilir. Projeyi öneren kurulu�un da en az
TTGV’nin verdi�i destek kadar katkıda bulunması
gerekmektedir. TTGV tarafından ABD doları olarak verilen
finansal deste�in projenin sona ermesinden sonraki 4 yıl içinde
geri ödenmesi istenmektedir. Ayrıca, desteklenmeye de�er
bulunan projeler için kayna�ına göre Dünya Bankası’nın veya
Dı� Ticaret Müste�arlı�ı’nın onayı alındıktan sonra TTGV ile
firma arasında “Teknoloji Geli�tirme Projesi Destekleme
Sözle�mesi” imzalanmaktadır ve bu sözle�mede yer alan
�artlar do�rultusunda projeler desteklenmektedir.

Müracaat : TTGV, TÜB�TAK Binası, Atatürk Bulvarı No :
221, Kavaklıdere-Ankara 06100.
Telefon no : (312)-467 82 83, Web site : www.ttgv.org.tr

D. Eczacıba�ı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Ara�tırma Destekleri
Eczacıba�ı Bilimsel Ara�tırma ve Ödül Fonu, 1959

yılından beri ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin geli�imine
katkıda bulunmak amacıyla bu alanlarda çalı�an ara�tırmacıların
ara�tırma projelerini gerekli kaynakları sa�layarak
desteklemekte ve yayınlanmı� ba�arılı bilimsel çalı�maları
ödüllendirmektedir. Eczacıba�ı Bilimsel Ara�tırma ve Ödül
Fonu, tıp ve eczacılık alanlarında bilimsel ara�tırma yapmak
isteyen ara�tırmacıları proje giderlerini kar�ılayarak
desteklemektedir. Çalı�ma konuları ve ara�tırıcı ya�ı

sınırlandırılmamı�tır. Ülkemizde tıp ve eczacılık biliminin
geli�imine en fazla katkıda bulunacak özellikleri ta�ıyan
ara�tırma projeleri desteklenmektedir. Ara�tırmalar bir yıl
içinde bitirilecek �ekilde planlanmı� olmalıdır.

Son müracaat tarihi : Genelde her yıl, Haziran ayının
son günü.

Müracaat : Eczacıba�ı Bilimsel Ara�tırma ve Ödül Fonu
Genel Sekreterli�i, Büyükdere Caddesi,
Ali Kaya Sokak No. 7, Levent-�stanbul 86400.
Telefon no : (212)-350 85 56, Fax no : (212)-350 86 17.

E. Novartis Ara�tırma Destekleri
Novartis Ürünleri Türk ilaç biliminin geli�mesine katkıda

bulunmak amacıyla 1998 yılından beri temel farmakoloji ve
farmasötik teknoloji konularında ara�tırma destekleri
vermektedir. Proje konularının temel farmakoloji ve klinik
farmakolojideki deneysel ara�tırmalar olması istenmektedir.
Farmako-epidemiyolojik deneysel ara�tırmalar, deney ve
laboratuvar çalı�ması gerektirmeyen di�er çalı�malar bu
kapsam içine girmemektedir. Bir proje için sa�lanacak deste�in
üst sınırı 2 milyar TL’dir. Her iki yılda bir kez en fazla 5
ara�tırmaya destek verilmektedir.

II. Yurt-dı�ı Kaynaklar

1. NATO Sivil Kanadının Burs �mkanları
NATO’nun sivil kanadı her yıl NATO Ülkeleri ve NATO-

��birli�i Ülkeleri (NATO-PC, Partner Countries) için burs
programı yapmı�tır. Bu burs programlarının finans deste�i
NATO tarafından sa�lanmakta, Türkiye hükümetine verilmekte,
bursların da�ıtımı ve bursiyer seçimleri ile bütün i�lemler
TÜB�TAK-BAYG tarafından yürütülmektedir. Bu programlar
ve özellikleri a�a�ıda kısaca tanıtılmı�tır :

a. Yurt-dı�ı Doktora Burs Programı (NATO-A1)
Üniversite mezunlarına temel fen, uygulamalı fen ve

sa�lık bilimlerinde yurt-dı�ı doktora yapmalarına destek olmak
üzere burs verilmektedir. Burs ancak NATO ve NATO-PC
ülkeleri için geçerlidir. Aylık ya�am gideri, ö�renim harçları
ve sa�lık sigortası da dahil olmak üzere toplam burs miktarı
en fazla 35,000 USD’dir.

b. Yurt-dı�ı Ara�tırma Burs Programı (NATO-A2)
Temel fen, uygulamalı fen ve sa�lık bilimlerinde ülkemiz

yüksek ö�renim kurumlarında bir doktora programına kayıtlı
olanlara ya da yüksek ö�renim kurumları dı�ındaki ara�tırma
kurulu�larında çalı�an genç  ara�tırmacılara kısıtlı sayıda burs
verilmektedir. Süresi en çok 9 aydır. Burs miktarı aylık en
fazla 1000 USD’dir. Gidi�-dönü� giderleri TÜB�TAK tarafından
kar�ılanır. Burs tahsis edilen adayların onay tarihinden itibaren
1 yıl içinde yurt-dı�ındaki çalı�malarına ba�lamaları
gerekmektedir.

NATO-PC ülkeleri için : Ba�vurular yıl boyunca kabul
edilmektedir.
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c. Yurt-dı�ı Doktora Sonrası Ara�tırma Burs Programı
(NATO-B1)

Temel fen, uygulamalı fen veya sa�lık bilimlerinde yurt-
dı�ında ara�tırma yapacak bilim adamlarını desteklemek üzere
burs verilmektedir. Süresi en çok 9 aydır. Burs tahsis edilen
adayların da onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yurt-
dı�ındaki çalı�malarına ba�lamaları gerekmektedir.

d. Yurt-dı�ı Doktora Sonrası Ara�tırma Burs Programı
(NATO-B)

Temel fen veya sa�lık bilimlerinde yurt-dı�ında ara�tırma
yapacak bilim adamlarını desteklemek üzere burs vermektedir.
Ba�vuru için doktora veya tıpta uzmanlık derecesini almı�
olmak ve ara�tırmanın yürütülece�i kurulu�ça davet edilmi�
olmak gerekmektedir. Süresi en çok 6 aydır.

e. Konuk Bilim Adamı Destekleme Programı (TÜB�TAK/
UNDP/TOKTEN)

Türk asıllı veya yabancı uyruklu seçkin bilim adamı,
uzman veya yöneticilerin temel fen, uygulamalı fen, sa�lık
ve çevre bilimleri ile sosyal ve siyasal bilimler alanlarında
Türkiye’deki kamu veya özel sektör kurum ve kurulu�larında
yapılan ara�tırmalara katılmak veya danı�manlık yapmak
üzere davet edilmelerine destek vermektedir. Süresi : 1-12
hafta arasındadır.

Önemli not : Yukarıda belirtilen bütün programlar için
etraflı bilgiler, 2001 Yılı Program kitapçı�ı ve müracaat
formları TÜB�TAK-Bilim Adamı Yeti�tirme Grubu (BAYG),
Atatürk Bulvarı No : 221, Kavaklıdere-Ankara 06100
adresinden elde edilebilir. Telefon no: (312)-426 68 46 ve
Fax no: (312)-427 23 82.

2. European Science Foundation (ESF) : Müracaat : SBAG-
TÜB�TAK.
3. Fullbright Scholarship Foundation.
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