
 
 

 3501- Kariyer Geliştirme Programı 

 

 Amaç: Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim 

insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini 

yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini 

araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve 

bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.Bu programın amacı, 

üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki 

projelerin desteklenmesidir. 

 

 Süre: Proje süresi en fazla 36 aydır.                                                                

 

 Bütçe: 2016 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), 
Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 225.000 TL'dir. 

Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan 
projeler desteklenmez. 

 

 

 



 
 

 

 Proje Bütçesi 

2016 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi 
ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 225.000 TL'dir. 

Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan 
projeler desteklenmez. 

 

 

 

 

 Desteklenen Gider Kalemleri: 

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri. 

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri. 

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri. 

ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri. 

d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri. 

e) Posta ve nakliye giderleri. 

f) Yardımcı personel giderleri. 

g) Bursiyer giderleri. 

ğ) Proje teşvik ikramiyesi. 

h) Kurum hissesi. 

ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.  

 

 Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ) : 

• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 3.000 TL 

• Proje yürütücüsü aylık en fazla 1.500 TL 

• Araştırmacı aylık en fazla 750 TL 

• Danışmana yıllık en fazla 1.500 TL 

• Çalışma ziyaretleri seyahatler için en fazla 16.000TL 

 



 

 

 
 
 
Kimler Başvurabilir? 

• Katılımcıların üniversite personeli olup, doktora/sanatta 
yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 
Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da 
kapsamaktadır. 
•  Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışanların, en az dört 
yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir Proje 
yürütücüsü ve araştırmacıları yurt içinde ikamet etmelidir.  
• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK - 
Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve 
kayıtlarının güncel olması gerekmektedir. 
  

 

 

 

 

 

Programa yürütücü olarak, daha önce veya başvuruyu yaptığı 
sırada ARDEB tarafından desteklenen herhangi bir projede 
yürütücü olarak görev yapmamış olanlar başvurabilir 
  
 
 

 

 

 Fikrî Ve Sınaî Mülkiyet Hakları 

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu 

projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve 

teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, 

münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur.  


