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22/05/2020 Cuma günü itibari ile TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 – Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projelerinin Desteklenmesi Programı başvuruya açılmıştır. 

Program kapsamında 2020 yılı birinci dönem çağrısı açılmış olup, söz konusu çağrıya 

katılım sağlamak için gereken başvuru belgelerinin çevirim içi ve e-imzalı olarak 

gönderilmesi için son tarih 03/07/2020 Cuma günü olarak belirlenmiştir. 

İşbu destek programı kapsamında başvurusu yapılacak olan projeler, aşağıdaki 

kriterlere göre, her bir kriterin ağırlığı eşit olacak şekilde, değerlendirilecektir. 

1. Özgün değer 

2. Yöntem 

3. Proje yönetimi 

4. Yaygın etki 

Bu bağlamda, aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda, toplam puanın 

%25’ine kadar puan verilecektir. 

1.   Proje yürütücüsünün (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde 

ettiği çıktı performansı (*) 

2.  TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve 

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış (başvuru sisteminde açıklama 

istenecektir) 

3. Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle 

desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje 

yürütücüsü olmak 

4. Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler 

5. Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği 

6. Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği 

 

Söz konusu destek programı kapsamında başvurusu yapılacak olan projeler için, proje 

süresi en fazla 36 ay olup, desteklenecek olan projeler için destek üst limiti, burs dahil, proje 

teşvik primi ve kurumlar vergisi hariç 720.000TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu program 

kapsamında sağlanacak olan burslar ücretleri şu şekildedir: 

 

 
 



Program kapsamında başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, 

makine teçhizat taleplerinin dengeli olmasıdır. Öyle ki, altyapı oluşturmaya yönelik projelerin 

desteklenmeyeceği açıkça belirtilmiştir. 

 

İşbu destek programına ilişkin bilgilendirme sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

Programa ilişkin yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız. 

Araştırma projelerinde uygulanacak idari ve mali esaslara ulaşmak için tıklayınız. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. 

 

 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_2_0.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/13_yk_islenmis_hali_-_ardeb_idari_mali_esaslar.pdf

