
 

 

PROGRAM ADI: 2591 - TÜBİTAK - BIF Ortak Proje Çağrısı 
 

HİBE SAĞLAYICI KURUM / 

KAYNAK BİLGİSİ: 

TÜBİTAK 

AMACI: 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu 
(Belarusian Innovative Foundation – BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği 
Protokolü çerçevesinde yenilik projeleri sürekli açık olacak çağrı esaslarına göre 
desteklenecektir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 

(PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / 

İŞTİRAKÇİSİ / ORTAĞI / 

ARAŞTIRMACISI OLMA 

ŞARTLARI): 

Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye 
tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir. 
TÜBİTAK - BIF ortak çağrısı kapsamında, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde 
katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel 
kuruluşlar) ve bu şirketlerle birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında 
yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve 
kuruluşları, TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve 
Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri 
doğrultusunda desteklenecektir.  
 

BÜTÇESİ: Üst sınır 720.000 TL  

DESTEK ORANI: 

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları 
%100 destek oranı ile desteklenecektir.  
• Özel kuruluşlarda; 
a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı, 
b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i, 
olacak şekilde destek oranı uygulanır.  
 

SÜRESİ: Üst sınırı 24 ay 

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 Eylül 2019 

NASIL BAŞVURULUR? : https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr 

PROGRAMA AİT 

ÖZELLİKLER: 

Projelerde tematik alan sınırlaması yoktur. 
Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer görev 
alabilir. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı 
olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir. 
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; 

 Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık 
derecesine sahip olmaları gerekmektedir (Bu koşul eğitim ve araştırma 
hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır). 

 Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık 
üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. 

 

DETAYLI BİLGİ / REHBER: 
https://www.tubitak.gov.tr 
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr 
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