Degerli arastirmacilarimiz,
TUBITAK ile G.Kore Ulusal Arastirma Merkezi (NRF) arasinda imzalanmis olan, Bilimsel ve
Teknolojik Isbirligi Anlasmasi ve Uygulamasi Protokolu cercevesinde ortak projeler
desteklenmektedir. Ortak arastirma projesi onerme ve destekleme kosullari asagida
vehttp://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2523/icerikproje-basvuru-cagrisi linkinde yer almaktadir.

Ortak arastirma projesi onermek isteyen Turk bilim insanlarinin, projeyi birlikte gerceklestirecekleri
bir G.Koreli arastirma kurulusunda calisan arastirmaci(lar) ile "proje ortagi" olarak anlasmalari
gerekmektedir.
Turkiye'deki proje ortaklarinin 2523 kodlu programin proje oneri formlarini doldurarak incelenmek
uzere TUBITAK'a, G.Koreli proje ortaklarinin ise NRF’ten temin edecekleri proje oneri formlarini
doldurarak NRF’e teslim etmeleri gerekmektedir. Tek tarafli basvurular kabul edilmemektedir.
TUBITAK ve NRF kendilerine iletilen proje onerilerini kendi ic prosedurlerine gore incelenmekte ve
degerlendirilmektedir. Degerlendirme bilimsel yeterlilik esasina gore yapilmaktadir. Her iki kurulus
incelenen proje onerileri hakkindaki kararlarini birbirlerine bildirmekte, TUBITAK sadece iki tarafca da
uygun bulunan projeleri desteklemektedir.
Projeler bilim insani ve bilgi degisimi yoluyla uygulanmaktadir. Proje oneri formu doldurulurken proje
kapsaminda karsilikli talep edilen arastirmaci degisimi sure ve sayisinin ayrintili ve gerekceli olarak
belirtilmesi gerekmektedir.
Projeler kapsaminda yapilacak bilim insani degisimlerinde Gonderen Taraf tum seyahat masraflarini
karsilamaktadir. Buna gore Turkiye'den G.Kore’ye giden arastirmacilarin uluslararasi yol masraflari ile
yasam masraflarini karsilamak uzere gunde 100 ABD Dolari TUBITAK tarafindan odenir.
Ikili isbirligi projelerine yurt disi seyahat desteginin yani sira Turk tarafina TUBITAK tarafindan ayrica
arastirma destegi de verilmektedir.
TUBITAK- NRF Isbirligi Programi cercevesinde ortak proje onermek isteyen Turk ortaklarin proje
basvurularini online olarak 2523 kodlu programahttp://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en gec
15 Eylul 2015 tarihine kadar yapmalari ve islak imzali basili olarak gonderilmesi gereken evraklari
ise en gec 22 Eylul 2015 tarihine kadar TUBITAK’ta olacak sekilde posta ile iletmeleri
gerekmektedir. Online Basvurular 15 Eylul 2015 saat 17.30’da kapanacaktir. Son basvuru tarihine
kadar gerekli evraklari Kurumumuza iletilmeyen proje basvurulari degerlendirmeye
alinmayacaktir.
Koreli ortaklarin ise basvuru surecleri icin NRF ile temasa gecmeleri gerekmektedir.
TUBITAK Uluslararasi Projeler Online Basvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr
Islak Imzali Elektronik Basvuru Ciktisinin Iletilmesi Gereken Adres:
TUBITAK
Uluslararasi Isbirligi Daire Baskanligi
Ikili ve Coklu Iliskiler Mudurlugu
Adres: TUBITAK-ULAKBIM YÖK Binasi B5 Blok
06539 Bilkent / ANKARA
TURKIYE

Tel: (+90 312) 298 94 36
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