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TÜBİTAK ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) arasında 2018-2020 dönemi için ortak 

araştırma projeleri desteklenecektir. Program son başvuru tarihi 22 Aralık 2017'dir. 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Belarus 

araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. 

Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2557 kodlu programın proje öneri formunu http://uidb-

pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Belarus proje ortaklarının ise 

BRFFR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak BRFFR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek 

taraflı başvurular kabul edilmemektedir. 

Proje önerileri aşağıdaki desteklenecek alanlarda yapılabilecektir: 

1) Fizik,  

2) Matematik,  

3) Bilgisayar ve Bilişim,  

4) Tarım ve Biyoloji,  

5) Kimya ve Yer Bilimleri. 

TÜBİTAK ve BRFFR kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve 

değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen 

projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirmekte, uygun bulunan projeler yürürlüğe girmektedir. 

Ortak projeler 24 ayı (2 yılı) aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla 

uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve 

süresinin belirtilmesi gerekmektedir. 10 Mayıs 2017 tarihli “TÜBİTAK- BRFFR arasında Bilimsel ve 

Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süre sınırı 

belirtilmemiştir. 

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, gönderen taraf araştırmacıların tüm masraflarını (acil 

sağlık sigortası dahil) karşılamaktadır. 

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenlerin, başvurularını 2557 kodlu programın 

Proje Öneri Formunu online sistem üzerinden doldurarak basılı olarak sunulması gereken evrakları 12 Ocak 

2018 tarihinde ulaşmış şeklinde aşağıdaki adrese iletmeleri gerekmektedir. 

  

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

Ragıp BAYRAMBEYLİ (irtibat için)  

TÜBİTAK Başkanlık 

Tunus Caddesi No:80 

06100 Kavaklıdere / Ankara 

TÜRKİYE 

Tel: (+90 312) 298 17 92 

Faks: (+90 312) 427 74 83 

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr  
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