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İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJE
FIRSATLARI

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle

hükümetlerarası veya kurumlararası düzeyde imzalanan

ikili İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde ortak araştırma

projeleri desteklenmektedir.

İkili işbirliği çerçevesinde Ortak Proje
gerçekleştirilen ülkeler/kuruluşlar

�� ABD/Ulusal Bilim Vakfı (NSF)

�� BELARUS/Belarus Bilimler Akademisi

�� BULGARİSTAN/Bulgaristan Bilimler

Akademisi (BAS)

�� ÇHC/Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST)

�� FEDERAL ALMANYA/Alman Araştırmalar

Konseyi (DFG)

�� FEDERAL ALMANYA/Eğitim ve Araştırma

Bakanlığı (BMBF)

�� FEDERAL ALMANYA/Eğitim ve Araştırma

Bakanlığı (BMBF) - IntenC

�� FEDERAL ALMANYA/Eğitim ve Araştırma

Bakanlığı (BMBF) - 2+2

�� FRANSA/Bosphorus

�� FRANSA/CNRS

�� HİNDİSTAN/CSIR

�� İTALYA/CNR

�� İTALYA/Dışişleri Bakanlığı

�� KORE CUMHURİYETİ/KRF

�� MACARİSTAN/NKTH

�� MAKEDONYA/Eğitim ve Bilim Bakanlığı

�� MOĞOLİSTAN/Moğolistan Bilimler Akademisi

(MAS)

�� PAKİSTAN/Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

(MoST)

�� ROMANYA/Bilimsel Araştırma Otoritesi

(ANCS)

�� RUSYA/Rusya Temel Bilimler Araştırma Vakfı

(RFBR)

�� SLOVAKYA/Slovakya Bilimler Akademisi

(SAS)

�� SLOVENYA/ARRS

�� TUNUS/SERST

�� UKRAYNA/Eğitim ve Bilim Bakanlığı

�� UKRAYNA/Ulusal Bilimler Akademisi (NASU)

�� YUNANİSTAN/GSRT
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Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını

karşılamaktadır.

� İkili İşbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin

yanı sıra Türk tarafına, talep edilmesi durumunda

TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de

verilebilmektedir.

� Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti

(Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum

hissesi hariç) 2009 yılı için yıllık 120.000 TL’dir.

Proje Süresi
� Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Başvuru Dönemleri
� Başvuru dönemleri her program için faklıdır.

� Başvurular TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire

Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne

yapılmaktadır.

Ortak Proje Önerme ve Destekleme Koşulları
� Ortak ikili işbirliği araştırma projesi önermek

isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte

gerçekleştirecekleri ikili anlaşma imzalanan ülkenin

(liste için bakınız son sayfa) araştırma kuruluşunda

çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak

anlaşmaları gerekmektedir.

� Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'tan temin

edecekleri proje öneri formunu doldurarak

incelenmek üzere TÜBİTAK'a, yabancı proje

ortaklarının ise kendi ülkelerindeki ilgili kuruluşdan

temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak

ilgili kuruluşa teslim etmeleri gerekmektedir. Tek

taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

� TÜBİTAK ve karşı kuruluş kendilerine iletilen proje

önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte

ve değerlendirmektedir. Değerlendirme bilimsel

yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş

incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını

birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun

bulunan projeler desteklenmektedir.

� Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla

uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında

karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve

sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi

gerekmektedir.

� Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı

değişimlerinde , ilgili anlaşmada aksi bir durum

belirtilmediği takdirde, Kabul Eden Taraf

konaklama ve yeme-içme masraflarını,


