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Program Adı: 
3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı 

Hibe Sağlayıcı Kurum /  
Kaynak Bilgisi: 

TÜBİTAK 

Amacı: 

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek 
Programının amacı; 
a) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının 
bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, 
yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi; 
b) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması;  
c) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla 
yapılandırılmış; 
Çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır. 

Kimler Başvurabilir? 
 
(Proje Yürütücüsü /  
İştirakçisi / Ortağı /  
Araştırmacısı Olma  
Şartları): 

Proje yürütücülerinin; 
Üniversite personeli olması durumunda; 
Doktora / tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık / 
sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları, 
 
Kamu veya özel sektör çalışanı olması durumunda; 
Doktora / tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık / 
sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları veya projenin öneri tarihi itibariyle en az 
10 yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekir. 
Proje yürütücülerinin, projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, 
kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler 
hariç) olmaları gerekmektedir. 
 
Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, 
projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev alması gerekir. 
 Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs 
şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez. 

Bütçesi: 
2021 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 300.000 
TL’dir. 

Destek Oranı: %100 

Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. 
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“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Çark” 

Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir. 

Nasıl Başvurulur? : 
Online başvuru yapabilmek için ARBİS bilgileriniz ile http://ardeb-
pbs.tubitak.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz. ARBİS hesabınız 
yoksa, http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girerek oluşturabilirsiniz. 

Programa Ait Özellikler: 

Çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği programda 
projeler 6 boyutta (Ulusal Kazanımlar, Toplumsal ve Kamusal Fayda Potansiyeli, 
Amaç ve Hedefler, Yenilikçi Yönü, Yöntem, Proje Yönetimi, Yaygın Etki) 
değerlendirilecektir. 

Detaylı Bilgi / Rehber: 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/3005-sosyal-ve-beseri-bilimlerde-yenilikci-
cozumler-arastirma-projeleri-destekleme-programi 
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