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TÜBİTAK 

BİDEB- Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma 
Burs Programı 
Ayrıntılı bilgi için:  
https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/a
rastirma-burs-programlari/2214-a/icerik-
kimler-basvurabilir  

•TC vatandaşları,  doktora programına kayıtlı olup, doktora yeterlik sınavını 
geçmiş ve tez önerisi ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olmak 
veya tıbbi bilimlerde uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olmak, Teziyle ilgili 
araştırma yapacak olmak, Doktora kayıt yılı ile başvuru başlangıç yılı 
arasında 4 yılı aşmamış olmak, 
Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak, şartını sağlayan 
herkes başvurabilir. 
Başvuru linki:  http://e-bideb.tubitak.gov.tr/  

Doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş 
T.C. vatandaşı doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde 
uzmanlık öğrencilerine tezleriyle ilgili araştırma ihtiyaçlarını 
yurtdışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak 
için destek verilmektedir. 

- - 28.06.2021 

TÜBİTAK 
1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği 
Programı (BİGG) 

• Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek 
öğrenci, Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci, Lisans, 
yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce 
almış kişiler başvurabilir. 
Başvuru linki: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ 

• BİGG Programı kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi 
verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile 
girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek 
sağlanmaktadır. 

200.000 TL 18 ay 15.06.2021 

TÜBİTAK 
1002- Hızlı Destek Programı 
 

• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip kadrolu 
personeller, Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları 
durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış kamu çalışanları; 
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrencisi olması durumunda, 
doktora yeterliğini almış olan ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş 
doktora tezleri ile başvuru yapmış olanlar başvurabilir. 
Başvuru linki: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/  

• Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma 
enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, 
küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek 
sağlanmaktır. 
 

45.000 TL 12 ay Sürekli açık 

TÜBİTAK 
 

1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 
Araştırma Destek Programı 
 

•Yürütücü ve araştırmacıların; üniversite, kamu kuruluşları veya özel 
kuruluşlarda çalışmaları ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış 
olmaları yeterlidir. 
Başvuru linki: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/  

• Yeni bir ürün, süreç, yöntem, model geliştirme amacına 
yönelik uygulamalı araştırma veya deneysel geliştirme 
projeleri desteklenmektedir. 

300.000 TL 18 ay Sürekli açık 

TÜBİTAK 
 

1007-Kamu Kurumları Araştırma Ve 
Geliştirme Projelerini destek Programı 
 

•Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların 
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. 
Başvuru linki: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/  

Programa sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu 
tarafından desteklenmektedir. Bu gruplar; • KAMAG - Kamu 
Araştırmaları Destek Grubu • SAVTAG - Savunma ve Güvenlik 
Teknolojileri Araştırma Destek Grubu 

- - Sürekli açık 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

PROJE KOORDİNASYON OFİSİ 

PROJE ÇAĞRI BÜLTENİ 
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TÜBİTAK 
3501-Kariyer Geliştirme Programı 
 

•Son 7 yıl içerisinde doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine 
sahip olmuş araştırmacılar. Derecenin alındığı farklı bir üniversitede kadrolu 
personel olması ve doçent altı akademik unvana sahip olması 
gerekmektedir. 
Başvuru linki:  http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/  

• Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının 
çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek genel 
amaçtır. 
 

360.000 TL 36 ay Sürekli açık 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Stratejik Ar-Ge Projelerini Destekleme 
Programı 
(Sağlık AR-Ge Projelerini destekleme 
Programı) 

• Akademisyenler, araştırmacılar, danışmanlar, özel sektör personeli 
yararlanmaktadır. ( TÜSEB tarafından ilan edilen destek programı çağrı 
metninde belirtilen koşulların okunması gerekmektedir.) 
Başvuru linki: https://tbys.tuseb.gov.tr/  

• Sağlık bilim ve teknolojileri alanında araştırma ve 
geliştirme projeleri ile diğer projeler desteklenmektedir. 

- - Sürekli açık 

KÜLTÜR VE 
TURİZM 
BAKANLIĞI 

Bilimsel Proje Desteği 

•Bilimsel araştırma yapma yeterliliğine sahip, doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütücülüğünde, 
kamu kurum ve kuruluşları,  devlet ve vakıf üniversiteleri, sivil toplum 
kuruluşları, dernekler, vakıflar ve tüzel kişiler, doktora, tıpta veya sanatta 
yeterlik eğitimini tamamlamış kişileri başvurabilmektedir. 
Başvuru linki: https://giris.ayk.gov.tr/signin  

• Yüksek Kurum bünyesindeki kurumların görev alanına 
giren konularda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde 
Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve 
eseri üzerinde bilimsel nitelikte olan her türlü araştırma 
projeleri, belgesel, yayın, çeviri vb. projeler 
desteklenmektedir. 

- 36 ay Sürekli açık 

TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 

•Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, 
ticaret ve sanayi odası,  ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha 
fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan 
(üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı 
birliği) herhangi biri etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir. 

• Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile 
ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge 
projelerine ilişkin teknolojik ve finansal iş birliklerinin 
oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör 
kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif 
katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik 
harcamaları desteklenmektedir. 

- - Sürekli açık 

TÜBİTAK 
4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek 
Programı 

• İl belediyeleri (TÜBİTAK Başkanı tarafından uygun görülen hallerde, illerde 
bulunan valilik, üniversite gibi kamu kurumlarının bilim merkezi kurulması 
projeleri de desteklenebilecektir). 
Başvuru yeri: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Bilim Merkezleri 
Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edilir. Adres: Akay Cad. No:6 
Bakanlıklar 06420 Ankara /Türkiye, Tel: +90 312 2989521  

• Bilim merkezi kurulması projeleri desteklenebilecektir. - 72 ay Sürekli açık 

T.C. SANAYİ 
VE 
TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI 

Bilimsel Proje Desteği 

•Kamu kurum ve kuruluşları, • Devlet ve vakıf üniversiteleri, • Sivil toplum 
kuruluşları, • Dernekler, vakıflar ve tüzel kişiler, • Doktora, tıpta veya 
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kişileri. 
Başvurular PROSİS üzerinden yapılacaktır. 

•Yüksek Kurum bünyesindeki kurumların görev alanına giren 
konularda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk 
dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri 
üzerinde bilimsel nitelikte olan her türlü araştırma projeleri, 
belgesel, yayın, çeviri vb. projeler desteklenmektedir 

- - Sürekli açık 

TÜSEB 

Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidi
spanel 

•Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, Araştırma enstitüleri, akademisyenler, 
araştırmacılar, danışmanlar, özel sektör personeli. 
Başvuru linki:   
 

•Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlık bilim 
ve teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme projeleri ile 
diğer projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır 

- - 10.02.2022 

TÜSEB 
Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Hastalığına 
Yönelik Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı 

•Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, Araştırma enstitüleri… 
Başvuru linki:  https://tbys.tuseb.gov.tr/  
 

•Yerli imkanlarla üretilmiş Spinal Müsküler Atrofi (SMA) 
Hastalığının risk tahmini, erken teşhisi, tanısı,seyrinin takibi, 
tedavi süreci vb. süreçlerde kullanılacak yerli tanı kiti çıktıları 
hedef alınmıştır. 

1.000.000 TL 12 ay 08.12.2021 

TÜSEB 

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Hastalığının 
Tanısı Kapsamında Geliştirilmiş Tanı 
Teknolojilerinin Performans 
Değerlendirilmesine Yönelik Proje Çağrısı 

•Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, Araştırma enstitüleri… 
Başvuru linki:  https://tbys.tuseb.gov.tr/ 

•Programın amacı: SMA Hastalığının risk tahmini, erken 
teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi vb. süreçlerde 
kullanılmak üzere tanı kitleri geliştirilmesine ve üretilmesine 
yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün sunan proje 
öerilerini desteklemektir. 

1.000.000 TL 12 ay 08.12.2021 
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TÜBİTAK 

UFUK 2020, Avrupa Araştırma Konseyi - 
European Research Council (ERC) 
Ayrıntılı Bilgi için: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-
arastirma-konseyi  

•Araştırmacıyı ve araştırmacının ekipleri,  KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, 
Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Kamu Kuruluşları 

•Her konuda,Fen bilimleri, doğa bilimleri, matematik gibi 
alanlarla beraber sosyal bilimler, disiplinler arası ya da çok 
disiplinli alanlardaki projeler 

- -  

UFUK 2020, Uluslararası Burs ve Araştırma 
Dolaşım Destekleri (Marie Sklodowska Curie) 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-
curie  
 

•Araştırmacılar,  KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, 
Üniversiteler, Kamu Kuruluşları 

•Proje önerileri tüm araştırma alanlarından olabilmektedir. 
Araştırmacılar araştırma yapacakları alanları ve sektörleri 
seçmekte serbesttirler 

- - - 

MSCA Burs Programlarına Katkı Fonu (MSCA •Araştırmacılar,  KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, •Marie Skłodowska-Curie Proje Ön Değerlendirme Destek - - - 

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
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https://giris.ayk.gov.tr/signin
https://tbys.tuseb.gov.tr/
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https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi
https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie
https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie


Cofund) Ön Değerlendirme Desteği 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/marie-
curie-proje-on-degerlendirme-destegi  

Üniversiteler, Kamu Kuruluşları Programı kapsamında, MSCA COFUND çağrısına sunulacak 
proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki 
başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve 
kuruluşlarca incelenmesi amacıyla ön değerlendirme desteği 
verilir. 
Amacı, Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütülmek üzere 
daha fazla sayıda ve daha kaliteli projeler sunulması 

UFUK 2020, Ağlara Üyelik Desteği 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/aglara-
uyelik-destegi  
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u
3740/aglara_uyelik_destegi_ag_listesi_2021.
pdf  
 

•Üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ulusal mevzuat uyarınca 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) 
Başvuru linki: http://destekler.h2020.org.tr/  

•Ağlara Üyelik Desteği kapsamında, Türkiye’de faaliyet 
gösteren kuruluşların bilim ve teknoloji alanında Avrupa 
çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve 
üyeliklerini sürdürebilmeleri için giriş ve üyelik aidatlarının 
ödenmesi için destek sağlanması amaçlanmaktadır. Destek 
ilgili yıl için verilecek giriş veya üyelik aidatlarını kapsar 

- 1 yıl 30.04.2021 

UFUK 2020, ERC Baş Araştırmacı Geliştirme 
Programı ( ERC-2021-AdG çağrısı) 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/erc-bas-
arastirmaci-gelistirme-programi  
 
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u
3740/2021_ebagp_duyuru_dokumani_0.pdf  

•Araştırmacılar 
•Program Türkiye’deki ev sahibi kurum ve kuruluşlarda 
projesini yürütmek üzere ERC’ye başvuruda bulunacak 
araştırmacılara yöneliktir 

- - 17.07.2021 

Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği  
Ayrıntılı bilgi için: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/yabanci
-arastirmaci-seyahat-destegi/basvuru  

•Türkiye’de yerleşik kuruluşlarda görev yapan kişiler 
Başvuru linki: http://destekler.h2020.org.tr/  

•Destek, AB ÇP’de en az bir tane çok ortaklı proje yürütmüş 
olan yurtdışında yerleşik koordinatör kuruluşların proje 
yürütücülerinin ve yurtdışında yerleşik ERC baş araştırmacı 
veya panelistinin Türkiye’de yerleşik kuruluşları ziyaret 
etmeleri için verilir. 

- - - 

Avrupa Birliği 

Erasmus+ KA1-Bireylerin hareketliliğini 
öğrenme 
Yüksek öğretim alanında bireylerin 
hareketliliği  
Bireylerin gençlik alanındaki hareketliliği 
Ayrıntılı bilgi için:  
https://www.ua.gov.tr/haber/program-
rehberi-2021/  

•Üniversiteler, Gençlik Grupları, STKA’ lar, Kamu Kuruluşları vb. 
(Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu 
veya özel kuruluş, Erasmus + Programı kapsamında finansman için 
başvurabilir) 

•Öğrenciler, çıraklar, stajyerler, gönülüler ve gençlerle ilgili 
olarak,: daha iyi öğrenme performansı, Güclendirilmiş 
istihdam edilebilirlik, arttırılmış girişim ve girişimcilik ruhu, 
kişisel gelişim ve özgüvenin arttırılması, yabancı dil 
yeterliliğinin arttırılması, güçlendirilmiş kültürler arası 
farklılık, hareketlilik sonrası örgün/yaygın eğitim ve 
öğretimin teşvik edilmesi gibi konularda projeler desteklenir. 

- 2 yıl 11.05.2021 

Avrupa Birliği 

Erasmus+KA2- Stratejik Ortaklıklar-Kuruluşlar 
ve kurumlar arasında işbirliği 
Avrupa STK'ları tarafından sunulanlar dışında 
eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında işbirliği 
ortaklıkları 
Spor alanında işbirliği ortaklıkları 
Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında küçük 
ölçekli ortaklıklar 
Spor alanında küçük ölçekli ortaklıklar 
Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri- 
Ayrıntılı Bilgi için: 
https://www.ua.gov.tr/haber/program-
rehberi-2021/  

•Üniversiteler, Gençlik Grupları, STKA’ lar, Kamu Kuruluşları vb. 
(Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu 
veya özel kuruluş, Erasmus + Programı kapsamında finansman için 
başvurabilir)- 

•Stratejik ortaklıklar, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, 
transferi,Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi 
ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eden ortak girişimlerin 
uygulanmasını desteklemeyi amaçlar. 
Akademik ve entelektüel çıktıları hedef alan çoklu iş 
birliklerini destekler.  

- 3 yıl 20.05.2021 

Avrupa Birliği 

İnovasyon için İttifaklar 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.ua.gov.tr/haber/program-
rehberi-2021/  

• (Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu 
veya özel kuruluş, Erasmus + Programı kapsamında finansman için 
başvurabilir) 

•Stratejik ortaklıklar sonucunda akademik, entelektüel 
çıktıları hedef alan çoklu iş birliklerini destekler. 

- 3 yıl 07.09.2021 

Avrupa Birliği 

Gençlik alanında kapasite geliştirme 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.ua.gov.tr/haber/program-
rehberi-2021/ 

• (Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu 
veya özel kuruluş, Erasmus + Programı kapsamında finansman için 
başvurabilir) 

•Stratejik ortaklıklar sonucunda akademik, entelektüel 
çıktıları hedef alan çoklu iş birliklerini destekler. 

- 3 yıl 01.07.2021 

Avrupa Birliği 
Eramus+KA3-  Politika geliştirme ve 
işbirliğine destek-Avrupa Gençliği Birlikte 

• (Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu 
veya özel kuruluş, Erasmus + Programı kapsamında finansman için 

•Kanıt toplama, analiz ve akran öğrenme dahil,eğitim 
öğretim ve gençlik alanlarındabilginin arttırılması, Gençler ve 

- - 24.06.2021 
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Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.ua.gov.tr/haber/program-
rehberi-2021/ 

başvurabilir) kararalıcılar arasında gençlik alanında toplantılar,deneyim iyi 
uygulama paylaşımları ve akran değerlendirmesi, vb gibi 
konulrda destek sağlar 

Avrupa Birliği 

Jean Monnet Eylemleri ve Ağları 
Yüksek öğretim alanında Jean Monnet, 
Diğer eğitim ve öğretim alanlarında Jean 
Monnet 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.ua.gov.tr/haber/program-
rehberi-2021/ 

 •Jean Monnet faaliyetleri tüm dünyadan kuruluşlara açıktır. 

•AB ve karşılaştırmalı bölgesellik çalışmaları, AB iletişim ve 
bilgi çalışmaları, AB ekonomi çalışmaları, AB kültürlerarası 
Diyalog Çalışmaları, AB disiplinler arası çalışmalar, AB 
uluslararası ilişkiler ve diplomasi çalışmaları, AB hukuk 
çalışmaları, AB siyasi ve idari çalışmalar konusundaki alanları 
destekler. 

- - 02.06.2021 

TÜBİTAK 
ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı 
(EBAGP) 

•Araştırmacılar, akademisyenler. 

•Program ERC ye proje sunmayı hedefleyen araştırmacıların 
hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı proje yazma, sunma, 
eğitim desteği; proje öndeğerlendirme desteği ile mülakat 
eğitimi desteğini kapsamaktadır.  

- - 31.08.2021 

TÜBİTAK 
 

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 İş Planı Birinci 
Çağrısı 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.eiturbanmobility.eu/academy-
call-for-proposals-2022/  
https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/eit-
kentsel-ulasim-2022-2024-is-plani-birinci-
cagrisi  

•Akademi Çağrısı her tür organizasyona açıktır. Teklif, 2 farklı ülkeden - AB 
Üye Devleti veya ilişkili ülke - en az 2 alt hibe alanından oluşan bir 
konsorsiyum tarafından sunulmalıdır.  

•Akademi alanının genel amacı, yaşanabilir kentsel alanlar 
için hareketliliğin geliştirilmesini sağlayarak kentsel 
hareketlilik içindeki bilgi açığını kapatmaktır. Akademi 
Çağrısı, Usta Okulu ve Yetkinlik Merkezi faaliyetlerimizi 
geliştirmeye odaklanır. 

2,4 milyon € - 18.05.2021 

TÜBİTAK 
UFUK 2020-M-ERA.NET 2021 ÇAĞRISI- 
Ayrıntılı bilgi için:  https://m-era.net/joint-
calls/joint-call-2021  

•Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, 

Eğitim ve araştırma hastaneleri,  Kamu kurum ve kuruluşları,  Sektör ve 
büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret 
sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) 
başvurabilir. 
Başvuru linki:  https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  

•Programın hedefleri: ileri malzeme mühendisliği alanında 
modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, 
kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları 
için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat 
alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve 
nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri 
konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün 
sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki 
rekabetçiliğin arttırılmasıdıR 

2.000.000TL 36 ay 25.06.2021  

TÜBİTAK 
 

HORİZON 2020, ERA-NET EU Co-funded ERA-
MIN Detek Çağrısı 2021 

•Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları 
vd.  başvurabilmektedir. 

• Metalik mineraller, inşaat malzemeleri ve endüstriyel 
minerallere yönelik ihtiyaç odaklı araştırmalar 
desteklenecektir 

1.000.000 TL 36 ay 01.04.2021 

Avrupa Birliği 

CEİDizler Hibe Programı 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://ceidizler.ceid.org.tr/Hibe-Programi-
i44 
 

• Üniversiteler, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları olabilirken, 
dernekler ve, barolar, meslek örgütleri, sendikalar veya araştırma kurumları, 
federasyonlar da eş-başvuran olarak projede yer alabilecekler. Belediyeler 
ise iştirakçi olarak projelerde yer alabilirler.  

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gösterge Temelli İzlenmesi 
konusunda kapasite, iş birliği, savunuculuk, araç ve 
mekanizma geliştirilmesini hedefleyen projeler kabul 
edilecektir. 

40.000  € 15 ay 07.04.2021 

UNESCO 

İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibesi Çağrısı 
2021 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-
applicant-guidelines 
https://ab-ilan.com/unesco-2021-ipek-
yollari-genclik-arastirma-hibesi-cagrisi/ 

• 35 yaşında veya daha genç olan lisansüstü araştırmacılar hibe 
başvurusunda bulunabilirler. 
 

• Bilim ve Teknoloji, Geleneksel Bir Alanda Sahip Olunan 
Uzmanlık ve Zanaatkârlık, Din ve Maneviyat, Dil ve Edebiyat, 
Sanat ve Müzik, Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 
desteklenmektedir. 

10.000 $ - 18.04.2021 

TÜBİTAK 
2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı 
Dolaşım Programı 

• Doktora veya uzmanlığını tamamlamış olması ya da lisans eğitimi 
sonrasında söz konusu alanlarda en az 4 yıllık araştırma deneyimine sahip 
olan araştırmacılar başvurabilirler.  
Başvuru linki: https://ebideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm  

• Alanında tecrübeli araştırmacıların, araştırma projelerini 
Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve 
kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli 
araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda 
dönmek isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, 
Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, 
uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı 
desteklenecektir. 

- 24 ay Sürekli açık 

TÜBİTAK 

1071 İkili İş Birliği Programları 
2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile 
İkili İşbirliği Programı 
2525 - Araştırma Projeleri- BMBF ile İkili 
İşbirliği Destek Programı 

• Akademisyenler 
 
Başvuru linki: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  

• İki ortaklı yapılacak araştırma projeleri desteklenecektir. 720.000 36 ay Sürekli açık 
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2525 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - BMBF ile 
İkili İşbirliği Destek Programı 
Ayrıntılı bilgi için: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikil
i-proje-destekleri/icerik-diger-programlar  
 

TÜBİTAK 

2511-Kolombiya Bilim Teknoloji ve Yenilik 
Bakanlığı (MINCIENCIAS) ile İkili İşbirliği 
Seyahat Destek Programı 
 

•Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve 
kuruluşları başvurabilir. 
Başvuru linki: https://uidb-
pbs.tubitak.gov.tr/pb/programCagriList.htm?programId=49  

TÜBİTAK ile Kolomibya Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı 
(MINCIENCIAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin 
bilim insanları arasındaki ortak projeler kapsamındaki 
seyahatler desteklenecektir 

150.000 TL 24 ay 14.05.2021 

TÜBİTAK 

2565 - Araştırma Projeleri 
2565 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri  – Malta 
Bilim ve Teknoloji Konseyi ile İkili İşbirliği 
Destek Programı 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulus
lararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2565/icerik-
2565-malta-bilim-ve-teknoloji-konseyi-mcst-
ile-ikili-isbirligi-programi  

•Araştırmacılar, Akademisyenler 
Başvuru linki:  https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  

•Su yönetimi, Tarım Sistemleri, Agro-food Değer Zincirleri 
konularında projeler desteklenmektedir. 
 

720.000 TL 24 ay 17.06.2021 

TÜBİTAK 
2568 – Çin Bilimler Akademisi (CAS) İkili 
İşbirliği Program 

• Araştırmacılar 
• Türkiye ile Çin arasında bilim, teknoloji ve yenilik 
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek 
amaçlanmaktadır. 

1.250.000 TL 36 ay 05.05.2021 

TÜBİTAK 
2591- Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile 
Sanayi Akademi İşbirliği Programı 

•Araştırmacılar  
•Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların 
oluşturduğu konsorsiyumlar başvurabileceklerdir. 

• Bilişim teknolojileri, kompozit, nano-malzeme ve alaşımlar, 
optoelektronik, farklı alan kullanımı bulunan insansız hava 
araçları destek konularını oluşturmaktadır. 

720.000 TL 24 ay 31.05.2021 

TÜBİTAK 

1071 Çoklu İş Birliği Programları 
Tüm çağrılar: 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ik
ili-proje-destekleri/icerik-diger-programlar  

• Akademisyen  • - - - 

TÜBİTAK 

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği) 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulus
lararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-
genel-bilgi 
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

•Ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin 
yürütücüleri yararlanabilir. 
Başvuru linki: http://destekler.h2020.org.tr/  

• Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini 
desteklemek, ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki 
araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde 
oluşturulmuş ağlara (Aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamak 
genel amaçtır. 

- - Sürekli açık 

TÜBİTAK NATO SPS Çağrısı •En az iki uzmanın birlikte başvurusu ile gerçekleşmektedir 

• Çağrı, kapasite oluşturma ve güvenlikle ilgili bilim 
teknolojisi ve yenilik yoluyla NATO ülkeleri ve Ortak ülkeler 
arasındaki pratik işbirliğini ve diyaoloğu geliştirmeyi 
hedeflemektedir. 

350.000  € 36 ay Sürekli açık 
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KOSGEB 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 
Ayrıntılı bilgi için:  
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/des
tekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-
destek-programi  

•Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve 
inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme 
konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir. 
 

•Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru 
sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut 
bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün 
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet 
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve 
inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır. 
 
•Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen 
pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum 
sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş 
yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri 
projelerine destek sağlanır. 

6.000.000TL 24 ay 18.05.2021 

TÜBİTAK 
1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi 
Destekleme Çağrısı (TEYDEP) 

•Tedarikçi kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri kuruluş KOBİ ya da 
büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye 
şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. 
Başvuru linki: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/  

• Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm 
sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme 
potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 

2.500.000 TL 36 ay 03.05.2021 

TÜBİTAK 
1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi 
Destekleme Çağrısı (TEYDEP) 

•Tedarikçi kuruluş KOBİ ölçeğinde olmakla birlikte, Müşteri kuruluş KOBİ ya 
da büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye 
şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. 

• Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu 
kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken 
aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, 

2.000.000 TL 24 ay 19.04.2021 
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Başvuru linki: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/  geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve 
patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu 
ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması 
hedeflenmektedir. 

TÜBİTAK Ufuk2020 (Horızon2020) Destekleri 
• Üniversiteler, KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, Kamu 
Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen başvuru yapabilir. 
Başvuru linki: https://ufuk2020.org.tr/tr  

• Sağlık, enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri 
imalat teknolojileri, gıda, biyoteknoloji, güvenlik, sosyal 
bilimler alanlarında Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği 
sağladığı projeler desteklenmektedir 

- - Sürekli açık 

KOSGEB İş Birliği Destek Programı 
• KOBİ’ler başvurabilir. 
Başvuru linki: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ 

• Kapasite, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla 
ortak imalat, ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri. 
Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak 
laboratuvar, ortak pazarlama, Beceri ve kabiliyetlerini 
geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla 
yapılan işbirlikleri hedeflenmektedir. 

5.000.000 TL 36 ay Sürekli açık 

TÜRK 
EXİMBANK 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Özellikli 
İhracat Kredisi 

• KOBİ’ler Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-
ihracatçı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyet gösteren 
başvurabilmektedirler. 
Başvuru linki: http://www.eximbank.gov.tr/  

• İhraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları 
nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan 
firmaların yeni pazarlara yeni ürün gibi özellik arz 
eden ihracat projelerine desteklenmektedir. 

- - Sürekli açık 

SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI 

Teknolojik Ürün Deneyim (Tür) Belgesi 
Desteği https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/  

•  KOBİ’ler, Girişimciler,  Teknoloji merkezi işletmeler, Ar-Ge merkezleri,  
kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar, sanayiciler, 
başvurabilmektedirler. 
Başvuru linki: https://biltek.sanayi.gov.tr/  
https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/  

• Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler 
için Bakanlıkça TÜR Belgesi düzenlenmekte olup, söz konusu 
mal ve hizmet sahipleri, bu belge ile iş deneyim belgesi 
olmadan da kamu ihalelerine girebilmektedir. 

- - Sürekli açık 

COSME 
ELIIT Projesi 
(Avrupa Hafif Endüstriler İnovasyonu ve 
Teknolojisi Projesi) 

•KOBİ’ ler başvuru yapabilirler. 
• Çağrı, tekstil, deri, giyim ve ayakkabı (TDGA) alanlarında 
faaliyet gösteren KOBİ’ler ile teknoloji sağlayıcıları arasında 
Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedeflemektedir. 

70.000  € - 14.04.2021 
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TARIM VE 
ORMAN 
BAKANLIĞI 

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 

•Gerçek ve tüzel kişiler, şirketler, kooperatifler, üretici birlikler 
başvurabilmektedir. 
Başvuru linki: https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-
Kaynakli-Projeler  

• Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin 
artırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal 
faaliyetlerinde yeni teknolojilerin kullanımının 
yaygınlaştırılması için modem işletmelerin kurulması ve 
rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipmanların 
desteklenmesi sağlanacaktır. 

- - 31.12.2022 

KÜLTÜR VE 
TURİZM 
BAKANLIĞI 

Etkinlik ve Proje Desteği 
•Yerel yönetimler;  Asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan 
dernek ve vakıflar başvurabilir.   
Başvuru yeri: İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır. 

• Kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, 
destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı projelere destek 
sağlanmaktadır. 

- - Sürekli açık 

UNESCO 
Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) 
12. Başvuru Çağrısı 
 

•2005 Sözleşmesine Taraf olan gelişmekteki ülkelerdeki kamu kurum ve 
kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, 2005 Sözleşmesine Taraf olan 
gelişmekteki ülkelerdeki Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları 
 

Konu başlıkları, Görsel-işitsel/sinema, tasarım, medya 
sanatları, müzik, sahne sanatları, yayıncılık ve görsel 
sanatlar. 
 

100.000  $ 24 ay 16.06.2021 

TÜBİTAK 
1509 - Tübitak Uluslararası Sanayi Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı (TEYDEP) 

•Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer 
yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. 
Başvuru linki: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/  

• Program kapsamında ''araştırma ve deneysel geliştirme 
(Ar-Ge)'', “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, 
“Teknolojik Süreç Yeniliği” odaklı projeler 
desteklenmektedir. 

- - Sürekli açık 

TİCARET 
BAKANLIĞI 

Markalaşma Ve Turqualıty Desteği 

•Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, üretici dernekleri, 
üretici birlikleri,Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler 
başvurabilir. 
Başvuru linki: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri  

• Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu 
markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden 
pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere 
kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline 
getirilmesi ve markaların konumlandırılması 
hedeflenmektedir. 

- - Sürekli açık 

TİCARET 
BAKANLIĞI 

Tasarım Desteği 
•İşbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret 
Kanunu hükümleriçerçevesinde kurulmuş şirketler başvurabilir. 

• Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması 
ve yaygınlaştırılmasına yönelik tasarımcı şirketleri ve işbirliği 
kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, pazarlama, istihdam, 
danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere 
ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik 
yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla 
yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin 
giderleri desteklenmektedir. 

- - Sürekli açık 

TARIM VE 
ORMAN 

Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının 
Desteklenmesi 

• GAP, DAP ve DİKA şehirlerindeki gerçek ve tüzel kişiler, çiftçi kayıt 
sistemine kayıtlı olan bireyler, kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket 

• GAP, DAP ve DİKA şehirlerindeki etçi ve kombine ırklarla 
kurulacak damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımları 

- - Sürekli açık 

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/
https://ufuk2020.org.tr/tr
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/
http://www.eximbank.gov.tr/
https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/
https://biltek.sanayi.gov.tr/
https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/
https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler
https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler
https://eteydeb.tubitak.gov.tr/
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri


 BAKANLIĞI şeklinde kurulmuş olan şirketler, ilgili kanunlara göre kurulmuş olan ve 
takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile 
bunların üst örgütleri başvurabilmektedir. 
Başvuru linki https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-
Kaynakli-Projeler  
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü; 
Tarım ve Orman İl Müdürlükleri 

desteklenmektedir. 

TARIM VE 
ORMAN 
BAKANLIĞI 

Biyokütle Enerjisi Destek Programı Desteği 

•Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri; Enerji kooperatifleri; Belediyeler ; 
Çiftçiler; Özel sektör firmaları; Organize sanayi bölgeleri başvurabilmektedir. 
Başvuru linki: 
https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/16/UluslararasiProjeler  

• Tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji 
teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin 
gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün 
sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları 
düzenlemek ve kapasite geliştirilmesine yönelik iş paketleri 
ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji 
dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

- - Sürekli açık 

KÜLTÜR VE 
TURİZM 
BAKANLIĞI 

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.tkdk.gov.tr/  

• Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
film yönetmeni ya da yapımcı şirket tarafından; senaryo yazarı,  sinema 
alanındaki etkinlik ve proje desteği kapsamında ülke içinde kurulan 
dernekler, vakıflar ve sendikalar ile, diğer kamu tüzel kişileri ve meslek 
birlikleri tarafından proje başvurusu yapılabilir. 
Başvuru yeri: Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.  

•Animasyon filmler, belgesel filmler, dizi fimler, ilk uzun 
metrajlı kurgu film yapım desteği gibi birçok konuda 
destekler verilmektedir. 

- - Sürekli açık 

KÜLTÜR VE 
TURİZM 
BAKANLIĞI 

Fikri Mülkiyet Ve Kültür Endüstrilerine 
Yönelik Destekler 

•Gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir. 
Başvuru yeri: Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Proje ve Eğitim Daire Başkanlığı 
Telefon: 0 (312) 470 68 14,  E-posta: proje@telifhaklari.gov.tr  

• Fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik 
faaliyetler ve projeler, Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
yürütülmesine yönelik faaliyetler ve projeler 
desteklenmektedir 

- - Sürekli açık 

TÜBİTAK 
4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek 
Programı 

•İl belediyeleri, valilik, üniversite  başvurabilir 
Başvuru yeri: TÜBİTAK’a yazılı olarak başvurulmaktadır. 

•Ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde 
sayılarının artırılmasını hedeflemektedir 

- 6 yıl Sürekli açık 

Enerji ve Tabi 
Kaynaklar 
Bakanlığı 

Enerji Verimliliği Destekleri 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.yatirimadestek.gov.tr/arama?q
=PROJELER 

•Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel 
kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer 
petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet 
gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeler 
Başvuru linki: https://evdes.enerji.gov.tr/  

•Programın amacı ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin 
enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda 
Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 
2 alt program uygulanmaktadır 

5.000.000 TL  31.12.2021 
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Ticaret 
Bakanlığı 

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik 
Projelerinin Desteklenmesi 

kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru 
yapabilirler. 

•Programın amacı: şirketlerin, küresel tedarik zincirine daha 
etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı 
üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasıdır. 

1.000.000  $ 2 yıl Sürekli açık 

TÜBİTAK 
ERA-NET Cofund Aracı Destek Programı 
Ayrıntılı bilgi için: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/icerik/cagrilar 

•Kamu kurum ve kuruluşları; Programa üye ülkelerdeki ulusal fonlama 
kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları konsorsiyumlar 
başvurabilmektedir 
Başvuru linki: http://destekler.h2020.org.tr/  

• Programa üye ülkelerde Kamu-Kamu iş birliklerini 
destekleyerek, ulusal ve bölgesel araştırma programları 
arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik 
programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası iş 
birliğinin arttırılması hedeflenmektedir. 

- - Sürekli açık 

AVRUPA 
BİRLİĞİ 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı 
Türkiye Programı Teklif Çağrısı 
Ayrıntılı bilgi için: https://ab-
ilan.com/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-
avrupa-araci-turkiye-programi-teklif-cagrisi-
yayinlandi/ 

•Sivil Toplum Kuruluşları başvurabilmektedir 

• Çocuk ve kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele, 
LGBTİ bireylerin hakları, ayrımcılık ile mücadele, azınlıklara 
mensup kişilerin hakları, din veya inanç özgürlüğü, adil 
yargılanma hakkı, cezasızlıkla mücadele, işkence ve kötü 
muamelenin önlenmesi cezaevinde insan hakları gibi 
konularda projeler desteklenmektedir. 

- - Sürekli açık 

Mardin Artuklu Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binası Ek Bina, Nur Mahallesi, 
Diyarbakır Yolu Üzeri    47200  Artuklu / MARDİN   

  

Detaylı bilgi için 

proko@artuklu.edu.tr 

https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler
https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler
https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/16/UluslararasiProjeler
http://www.tkdk.gov.tr/
mailto:proje@telifhaklari.gov.tr
https://evdes.enerji.gov.tr/
https://ufuk2020.org.tr/tr/icerik/cagrilar
http://destekler.h2020.org.tr/
https://ab-ilan.com/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-avrupa-araci-turkiye-programi-teklif-cagrisi-yayinlandi/
https://ab-ilan.com/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-avrupa-araci-turkiye-programi-teklif-cagrisi-yayinlandi/
https://ab-ilan.com/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-avrupa-araci-turkiye-programi-teklif-cagrisi-yayinlandi/
https://ab-ilan.com/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-avrupa-araci-turkiye-programi-teklif-cagrisi-yayinlandi/

