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1. ARPROGED Koordinatörü Önsözü 
 

Ulusal İnovasyon Sistemleri üçlü helis adı verilen Sanayi, Üniversite ve Devlet arasındaki ekosistemin 

ve tüm mekanizmaların doğru bir şekilde kurularak toplumların refahını arttırmaya yönelik yenilikçi 

çalışmalar yapılmasını hedefler.  Bir ülkenin ulusal inovasyon sistemi ne kadar etkin ve verimli 

kurulmuş ve çalışıyor ise, o ülkenin ekonomisi o kadar iyi olur, ve toplam o kadar refah içinde olur. 

İşte bu noktada birçok yapı ve mekanizmalardan birisi olan Üniversitelerdeki Teknoloji Transfer 

Ofislerine(TTO) de önemli görevler düşmektedir. 

Öncelikle teknoloji geliştirmek için bilimsel buluşlar gereklidir. Yeni teknolojiler bilimsel buluşların 

üstüne inşa edilir. Daha sonra da bu yeni teknolojilerin katma değer üreten yenilikçi ürünlerde 

kullanılması ve böylece radikal sayılabilecek ürün yenilikleri geliştirilmeli, yeni pazarlar, yeni 

müşteriler edinilmeli ve ekonomi büyümeli ve yeni iş olanakları ortaya çıkartılmalıdır. Ancak bu 

şekilde gençlere istihdam yolu açılabilir ve ülkeler refah seviyelerini iyileştirebilir. 

Üniversitelerdeki TTO’lar işte bu noktada önem kazanmaktadır. Üniversitelerdeki birçok bilimsel 

çalışmayı takip etmeliler, bu bilimsel çalışmaları teknolojik buluşlara dönüştürebilecek 

organizasyonları yapmalılar. Bu konularda mükemmeliyet merkezleri  ve/veya kümelenmeler 

oluşmasını sağlamalılar. Teknolojik buluşları irdeleyerek, bu buluşları yenilikçi ürünlere çevirebilecek 

araştırma ve geliştirme çalışmaları organize etmeliler. Kritik paydaşları bir araya getirmeliler. Yenilikçi 

ürünlerin geliştirilmesi için katalizör rolü oynamalılar.  Tüm bu çalışmaları organize edebilmek için 

TTO lardaki çalışan profili oldukça önemlidir. TTO çalışanlarının, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 

Süreçlerine hakim olmaları gerekir,  proaktif ve iş geliştirici özellikleri ön plana çıkmalıdır. Belirli 

alanlarda uzman olmaları veya uzmanların dilinden anlayabilmeleri önemlidir. Sunuş, iletişim, 

problem çözme, takım çalışması yetileri iyi olmalıdır. Çalışkan, azimli zorluklardan yılmayan bir yapıda 

olmalıdırlar. Uluslararası ilişkiler kurabilmeli, sanayi ve akademisyenlerin dilinden  anlayabilmeli, her 

iki taraf ile de empati kurabilmeli, fakat birleştirici olabilmelidir. 

İşte Okan Üniversitesi “Sanayiye en Yakın bir Dünya Üniversitesi” olarak 2011 yılı sonunda Teknoloji 

Transfer Ofisini ,” Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü”( ARPROGED)adı altında kurdu.  2014 

yılı sonunda ‘da TUBITAK tarafından 1601 TTO Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine 

karar verildi. Bu süreçte Okan Üniversitesi Sabancı Üniversitesi’nin desteğini alacak. ARPROGED’in 

kuruluşundan itibaren, başvurulan ve kazanılan proje sayılarında önemli iyileştirmeler oldu. Kumulatif 

olarak 100 ün üzerinde proje başvurusu yapıldı, ve toplam … milyon TL lik 60 proje kabul oldu.  

Teknopark İstanbul’da Fikri haklar, Buluş, kuluçka, lisanslama ticarileştirme çalışmalarını yapılacağı 

Okan_Tekno_ARGE şirketi kuruldu. Okan Üniversitesi bu çalışmaları ile Üniversiteler arası “Yenilikçi 

ve Girişimcilik Endeksinde” Fikri Haklar boyutunda 2.nci sıraya , toplam da da 35nci sıraya çıktı.  

Okan üniversitesi tüm fakülteleri ile “Sanayiye en Yakın Dünya Üniversitesi” vizyonu ile ülkemizin orta 

gelir seviyesinden, yüksek gelir seviyesine ulaşması için gerekli  ileri teknolojiye dayanan yenilikçi 

ürün ve teknolojiler geliştirilmesine önemli katkılar verecektir. 

Prof. Dr. Orhan Alankuş 

Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü 
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2. HORIZON 2020 (Bülent Erbaş- ARPROGED Müdürü ve Okan Tekno Arge Şirket Müdürü) 

Avrupa Komisyonu’nun bugüne kadar hazırlanan dünyanın en büyük bütçeli ve kapsamlı sivil 
araştırma programı olan Horizon 2020, 2014-2020 döneminde Ar-Ge ve Yenilik projelerine 3 ana 
alanda toplam 80 Milyar € luk bir kaynak sağlamaktadır. Türkiye’nin 6. Çerçeve programlarıyla sınırlı 
başlıklarla başladığı katılım 5. Çerçeve’den bu yana ülke performansının gelişimi dikkate alınarak 
H2020’de tam olarak sağlanmış olup, 2020 yılına kadar katılım payı olarak da 450M€ taahhüt 
edilmiştir. 

Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, 
üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı 
diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 
yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme 
amacıyla oluşturulmuştur. 

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme 
faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 

Programdaki ana başlıklar ve konular 2 yıllık çalışma programları halinde kamu, endüstri ve araştırma 
kuruluşlarıyla üniversitelerin geniş katılımı ile tartışılmakta, ana hedeflerin alt detayları ile ayrılacak 
bütçeler zaman içindeki gelişmeler de dikkate alınarak ayrıntılı olarak belirlenmektedir. Ana başlıklar 
ile başlıca konular aşağıda belirtilmiş olup, ilgili satırlardaki aktif bağlantılarla H2020 programı için 
Tubitak’ın hazırladığı http://h2020.gov.tr adresindeki geniş bilgiye erişilmektedir. 
 

A-Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik  - 17,938 Milyar € 
 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) 
 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri Üretim ve İşleme Teknolojileri (NMP) 
 Biyoteknoloji 
 Uzay 
 Risk Finansmanına Erişim 
 KOBI'lerde Yenilikçilik 

 

 
B-Toplumsal Sorunlara Çözümler - 31,748 Milyar € 

 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 
 Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, biyoekonomi ve denizcilik araştırmaları 
 Enerji 
 Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 
 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler 
 Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar 
 Güvenli Toplumlar 

 

C-Bilimsel Mükemmeliyet  - 24,598 Milyar €  
 Öncül Araştırma (ERC) 
 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları 
 Araştırma Altyapıları 
 Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) 

H2020 programında konsorsiyumlara dahil olmak, düzenlenen proje pazarları ile ortak arama 
toplantılarına katılım, proje hazırlıkları için seyahat ve konaklama gibi faaliyetler için Tubitak 
araştırmacılara ayrı bir destek programı oluşturmuş olup, seyahat öncesi veya sonrası elektronik 
olarak başvurular http://www.h2020.org.tr/tr/content/konsorsiyumlara-katilma-amacli-seyahat-
destegi adresinden kişisel olarak yapılmaktadır. Ayrıca projelerin kazanılması halinde proje ekibi 

http://h2020.gov.tr/
http://h2020.org.tr/tr/icerik/bilgi-ve-iletisim-teknolojileri
http://h2020.org.tr/tr/icerik/nanoteknoloji-ileri-malzemeler-ileri-imalat-ve-isleme-teknolojileri-alani
http://h2020.org.tr/tr/icerik/biyoteknoloji
http://h2020.org.tr/tr/icerik/uzay
http://h2020.org.tr/tr/icerik/yenilige-hizli-erisim-pilot-2015-2016
http://h2020.org.tr/tr/icerik/kobilerde-yenilikcilik
http://h2020.org.tr/tr/icerik/saglik-demografik-degisim-ve-refah
http://h2020.org.tr/tr/icerik/gida-guvenligi-surdurulebilir-tarim-balikcilik-deniz-denizcilik-ic-su-arastirmalari
http://h2020.org.tr/tr/icerik/enerji
http://h2020.org.tr/tr/icerik/akilli-temiz-ve-entegre-ulasim
http://h2020.org.tr/tr/icerik/iklim-degisikligi-cevre-kaynak-verimliligi-ham-maddeler
http://h2020.org.tr/tr/icerik/degisen-dunyada-avrupa-kapsayici-yenilikci-ve-yansitici-toplumlar
http://h2020.org.tr/tr/icerik/guvenli-toplumlar
http://h2020.org.tr/tr/erc
http://h2020.org.tr/tr/icerik/marie-sklodowska-curie-arastirma-programlari-ve-burslari
http://h2020.org.tr/tr/icerik/arastirma-altyapilari
http://h2020.org.tr/tr/icerik/yeni-ve-gelisen-teknolojiler
http://www.h2020.org.tr/tr/content/konsorsiyumlara-katilma-amacli-seyahat-destegi
http://www.h2020.org.tr/tr/content/konsorsiyumlara-katilma-amacli-seyahat-destegi
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bütçe büyüklüğü oranında ödüllendirilmekte, aşik değerini aşması halinde de eşik-üstü ödülü 
uygulanmaktadır. 

Bu projelerden elde edilen kazanımları ise birkaç başlıkta toplayabiliriz ; 

 İleri araştırma projelerinin içinde yeralarak araştırma potansiyelinin geliştirilmesi,  teknolojiyi  
izleyen değil  zaman ve faz farkı olmadan geliştirme sürecinde eş düzeyde yaratılan fikri 
mülkiyete ortak olmak. 

 Değişim programlarıyla akademisyen ve öğrencilerin uluslararası proje yürütme 
deneyimlerinin kazandırılarak, yeni programlara erişilebilirliği sağlanmak 

 Endüstri-Üniversite işbirliklerinin çok uluslu platformalarla pazara hazır teknolojilerin farklı 
dil, ülke ve ekonomilere  uygulanabilirliğindeki sorun ve problemlerin çözümlerinde 
Türkiye’nin öncelik ve koşullarının da dikkate alınmasını sağlamak. 

 Yenilik potansiyelini oluşturan KOBİ ve MikroKobi’lerle girişimciliğin geliştirilmesinde küresel 
yaklaşımlar ve rekabet gücünün artırılmasını teşvik eden metodların uygulanabilirliği ile yerel 
ekonomilere etkileriyle  teknolojinin ekonomiye kazandırılmasını hızlandırıcı faaliyetlerin 
etkisini artırmak. 

ARPROGED ekibi düzenli olarak sadece açılan çağrıları değil, henüz üzerinde tartışmaların sürdüğü 
çalışma programlarını da yakından takip etmekte, uzmanlık alanlarındaki taslak çalışmaların içinde 
yeralarak ülke önceliklerinin de bu programlardaki başlıklarda yeralmasını sağlamak üzere 
faaliyetlerini aktif bir biçimde yürütmektedir.  

Ulusal İrtibat Noktası “NCP”lerle yakın çalışarak çağrıların açılmasından aylar öncesinden hazırlıkları 
yaparak  olası konsorsiyumlar ile güçlü proje ortaklarının bulunduğu grupları tespit etmekte, Okan 
Üniversitesi akademisyenlerinin yeralabileceği fırsatları proaktif olarak takip etmektedir. 

Yürütülmekte olan Horizon 2020 projelerini yakından incelemek ve aktif proje ortakları hakkında bilgi 
edinmek için http://horizon2020projects.com/   adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

3. Mart ve Nisan Ayı Aktiviteleri 

 

   

Okan Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, 

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği ( TESİD), Yazılım Sanayicileri 

Derneği (YASAD) ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nin 

(TAYSAD) ortak olduğu, “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve 

Hibrit Araçlar Teknoloji Geliştirme ve Kümelenme Merkezi” projesi 

kapsamında “Geleceğin Elektrikli Aracını Tasarlama" çalışmalarını 

başlattı.  

http://horizon2020projects.com/
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16 Aralık 2014 tarihinde yapılan ilk çalıştaya 45'in üzerinde firma katıldı ve kümede yer almak 

istediğini beyan etti. Bu proje kapsamında elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili tüm değer zincirini içeren 

bir çok ileri araştırma projeleri başlatılacak.  Geleceğin şehir içi elektrikli aracına  yönelik  tasarım ve 

fikir geliştirme çalışmaları "Okan Üniversitesi - Yenilikçi Tasarım Merkezi"nde geliştirilen özgün  ve 

yenilikçi metodlar ile yürütülecek.  

27.03.2015 tarihinde yapılan Okan Üniversitesi  Şule Kut Konferans Salonu’nda gerçekleşen ikinci 

çalıştaya 50’ye yakın firma katıldı. Çalıştaya gelenler arasında Regensburg Bölgesi  AB Koordinatörü 

Klaus Grepmeier, Regensburg e-mobility Koordinatörü Uwe Pfeil  ve Fiat Araştırma Merkezi(CRF) Araç 

Araştırma ve İnovasyon  Direktörü Enrico Pisino, dünyada elektrikli ve hibrid araç kümelenmeleri 

hakkında sunumlar yaptılar. Okan Üniversitesi  Araştırma ve Projeler Koordinatörü , E-Hike Proje 

Yürütücüsü  Prof.Dr.Orhan Alankuş ilk çalıştay sonuç raporunu ve katılımcılara grup çalışmaları 

hakkında bilgiler verdi. Son bölümde olası proje konularına yönelik grup çalışmaları yapıldı.  

Olası Proje Konuları ve Grup Çalışmaları: 

Grup 1: Yenilikçi Araç Tasarımı 

Grup 2: Optimum Rota Tespitini de İçeren Yenilikçi, Haberleşen Enerji Yönetim Sistemi 

Geliştirilmesi; Elektrikli Araçlar İçin Güvenlik ve Kontrol Sistemleri  

Grup 3: Yenilikçi Akü Geliştirilmesi; Batarya Paketleme ve Üretim Sistemleri; Akü Yönetim 

Sistemi Geliştirilmesi   

Grup 4: Elektrik Makinası, Güç Elektroniği ve Sürüş Sistemleri 

Grup 5: Elektrikli Araçlarda Tüm Isıl Sistemin İncelenmesi Optimizasyonu, Entegre, Verimli 

Isıtma ve Havalandırma Sistemi Geliştirilmesi  

Grup 6: Şarj Sistemi Geliştirilmesi;  Elektrikli Araçlarda EMC Optimizasyonu; Enerji Dağıtım 

Şebekeleri ile Entegrasyon 

Grup 7: Yenilikçi Hizmetler Geliştirilmesi, İş Modeli, Fark Yaratan İhracatı Hedefleyen Fırsatlar 

Çalıştay Fotoğraflar 
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E-HIKE WEB SİTESİ :   www.e-hike.net 

Diğer Aktiviteler: 

21.3.2015 - Sterling IP'den Fikri Hakların Korunması Stratejileri Semineri 

8.4.2015 - ARPROGED Destek Programları Tanıtım Toplantısı 

8.4.2015 - Tübitak ikili ve Çoklu İşbirliği Programları-ARDEB Programları 

(1001-1002-1003-1005-3001-3501) 

 
20.4.2015 - TÜBİTAK UFUK 2020 Programı 
(Tübitak Uzmanlarından Sn. Sonay Aydın tarafından verilen eğitim) 
 
30.4.2014 - Marpataş Patent Bürosu Markalaşma, Tescil ve Patent Eğitim Semineri 

30.4.2015 - HH2020-3DTEAM Projesinin Teklifinin Hazırlanması Özelinde  Twinning Aktiviteleri-1                    

 

http://www.e-hike.net/
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4.Önemli Destek Programları ve Çağrılar 

• Tübitak 2540 Kodlu ‘’TÜBİTAK-Slovakya (SAS) Tematik İşbirliği Çağrısı’’                                                         
Son Başvuru Tarihi 03.07.2015 
 
• Tübitak  Türkiye-Birleşik Krallık “Çalıştay Düzenleme Desteği” Başvuruları     
 Çalıştaylar için belirlenen öncelikli alanlar: 

 Yaşamboyu Sağlık ve Refah 
 Tarım ve Gıda Güvenliği 
 Afet ve Acil Durum Yönetimi 
 Enerji ve İklim Değişikliği 
 Sosyal Bilimler 

Son Başvuru Tarihi: 13.07.2015 

• H2020 Çağrıları 

•Marie Cruie Indivudial Fellowships (IF) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
msca-if-2015.html 
 

5. ICT-Intouch Projesi  
 

IT profesyonelleri için Intouch mobil oyun tabanlı öğrenme aracılığıyla rutin olmayan becerileri 

geliştirme konulu, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

tarafından hayata geçirilen, Avrupa komisyonu hibelerinden Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 

tarafından fonlanan projenin 6-7 Mayıs tarihlerinde Macaristan'da gerçekleştirilen toplantısına 

Türkiye, İtalya, İsveç ve Macaristan paydaşlarının bulunduğu 13 kişi katıldı. 

 E-Nocta, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Sapienza Üniversitesi, Refile ve Trebag temsilcilerinin bulunduğu 

toplantıya Okan Üniversitesini temsilen UBYO Öğr. Üyesi Yrd.Doç.Dr. Fazlı Yıldırım ve Uzem Birim 

Yöneticisi Emel Koç katıldı. Toplantı esnasında işbirlikçi öğrenme için e-how: Kobi çalışanları arasında 

kişisel ve organizasyonel fayda için becerilerin nasıl kullanılması gerektiğine dair fikir paylaşılan 

çevrimiçi platformun yapısı değerlendirildi. Rutin olmayan görevler için belirlenen 10 yeteneğin her 

paydaş tarafından ayrı ayrı 300 katılımcı ile saha araştırması yapılarak uygulanması ve ardından 

değerlendirme için oluşturulan anket  çalışması incelenerek gerekli güncellemeler tartışıldı. 

İletisim fikirleri ve yansımaları açık sekilde ifade edebilme becerisi, baskalarıyla kolaylıkla ve hızla 

temas kurabilmek ve iliskileri sürdürebilmek, geri bildirim saglamak, degisik adetlere ve kültürlere 

toleranslı olmak, ekip çalısması ekip üyelerine yardıma hazır olmak ve takım ruhunu beslemek; 

ekiplerde süreçleri ve insanları yönetebilme becerisi, genel ve kisisel hedefleri koordine etmek ve 

farklı seçenekleri birlestirmek, planlama öncelikleri tanımlamak, egilimleri tahmin etmek ve kisinin 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
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geçmesi gereken temel asamaların ve uygulanması gereken metotların farkına varmak, ögrenme ve 

gelisim uygulamada yetenek sergileme becerisi, profesyonel bilgi ve kisisel davranısları gelistirmek, 

daha fazla ögrenme ve kendi deneyiminden ögrenme çabası, degisime açık olma zorlukların 

üstesinden gelmek, degisiklik baslatma ve uygulama yetenegi, degisen çevreye göre davranısını 

adapte edebilmek ve degisiklik için sorumluluk üstlenmek, yaratıcılık, anlasılabilirlik, karar verme 

alınan kararlar, onların zaman dilimleri, sonuçları ve riskleri için sorumluluk alabilme yeteneği, aynı 

zamanda da karmasık kararları almak ve onları savunmak ve ilgili verileri toplayıp değerlendirmek, 

yenilikçilik yenilige açık fikirli olmak; yeni fikirleri üretme ve sunma, yeni metotları uygulama ve yeni 

çözümler bulma yetenegi gibi görevler proje kapsamında oluşturulan oyunlar bünyesinde 

değerlendirilmektedir. 

IT sektör becerileri gereksinimlerini tanımlayarak ve IT sektöründeki KOBİ’lerdeki profesyonel 

çalışanların rutin olmayan becerilerinin geliştirilmesi için bir amaca özel yenilikçi m-learning (mobil 

öğrenme) kitini transfer edip, geliştirip ve test ederek, sektörel tanımlamanın gelişimi, beceri ve 

ehliyet ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi ve bunların Mesleki Eğitim ve Öğretim tedarikine 

entegrasyonlarını irdelemektedir. Teklif edilen mobil oyun tabanlı öğrenme çözümü aracılığıyla, 

çalışanlar özellikle de en çok rutin olmayan görevlerle karsı karsıya geldikleri is yerinde, ne zaman ve 

nerede olursa olsun öğrenebileceklerdir. Bu nedenle, proje çalışmayla öğrenmenin birleştirilmesini 

sağlamaktadır. 

Son olarak; Eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan projenin kapanış toplantısı için 

değerlendirmelerde bulunuldu. Projenin genel bilgilerini ve geliştirilen oyunları içeren proje web 

sayfasına www.intouch-ict.eu/ sayfasından ulaşılabilmektedir. 

Oyun görsellerini http://www.intouch-ict.eu/intouchict-games adresinden temin edebilirsiniz. 

 

6.ARDEB Projesi Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

6.1.Başvuru Aşamaları 

6.1.1. Online Başvuru Sisteminden başvuru yapılması  

6.2.1. Basılı gönderilmesi gereken evrakların gönderilmesi 

6.2.Online Başvuru Sistemi 

6.3.Basılı Olarak Gönderilmesi Gereken Belgeler 

6.3.1.Elektronik Başvuru Çıktısı  

http://www.intouch-ict.eu/
http://www.intouch-ict.eu/intouchict-games/
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6.3.2.Hak Sahipliği Beyan Formu  

6.3.3.Daha önce sunulmuş olan projeler için "Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu"  

6.3.4.Daha önce sunulmuş olan projeler için "Feragat Formu" 

6.3.5.Türkiye’de İkamet EdenYabancıUyruklulara PTİ (ProjeTeşvik İkramiyesi) Ödenebileceğine Dair 

Onay Belgesi  

6.3.6.Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise)  

6.3.7.Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise)  

6.3.8.Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) 

 

6.4.KabulTaahhüt Beyanlarının İmzası 

6.5.Hak Sahipliği Beyan Formu 

6.6.Proje Değişiklik Bildirim Formu 

6.6.1.Panel tarafından önerilen değişikliklerin neler olduğunun belirtilmesi ve gerçekleştirilen 

değişikliklerin formda sayfa ve satır belirtilerek yazılması beklenmektedir. 

6.6.2.“Talep edilen değişiklikler yapılmıştır” ifadesi yanlıştır. 

6.7.Etik Kurul veYasal İzin Belgesi 

6.8.Proje Önerisi Bölümleri 

6.8.1.Proje Başlığı ve Özet Bölümü 

• Başlık projeyi yansıtmalı, anlaşılır ve kısa olmalıdır.  

• Özet konunun önemi, özgün değeri ve amacı yansıtmalıdır. Araştırma/deney düzeni, metodoloji, 

beklenen sonuç ve etkileri en fazla 1 sayfa hedefiyle yazılmalıdır.  

• İngilizce Özet; Türkçe özetin birebir karşılığı olmalı ve İngilizce dil kurallarına uygun yazılmalıdır. 

6.8.2.Amaç Bölümü 

• Projenin amacı/amaçları ve erişilmek istenen sonuçlar net olarak belirtilmelidir. 

• Proje konusunun önemi vurgulanıp amaç‐proje çıktıları ilişkilendirilmelidir. 

• Çok uzun veya çok kısa olmamalıdır. 

6.8.3.Konu/Kapsam Bölümü 

• Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya konulmalıdır.  

• Gerekli literatür taramasıyla desteklenerek net olarak anlatılmalıdır. 
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• Amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.  

• Konuyla ilgili görsel materyallerden faydalanılmalıdır. 

 • Gereksiz kitabi bilgi verilmemelidir. 

6.8.4.Literatür Özeti Bölümü 

• Konu hakkında literatür özetlenmeli ve yapılacak çalışmanın literatüre ne katacağı son bölümde 

açıklanmalıdır.  

• Güncel literatüre yer verilmeli, etki faktörü yüksek dergilerden, önemli kitaplardan, varsa meta‐

analizlerden faydalanılmalıdır.  

• Literatür özeti ham liste biçiminde olmamalıdır.  

• Kaynaklarla metin ilişkilendirilmeli ve kaynak listesi metnin sonuna eklenmelidir. 

6.8.5.Özgün Değer Bölümü 

• Projenin özgünlüğünü oluşturan hususlar net açıklanmalıdır.  

• Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi düşünülmüş ve alternatifler göz önüne 

alınmış olmalıdır.  

• Projenin bilimsel ve teknolojik liyakati çok iyi vurgulanmalıdır. 

6.8.6.Yöntem Bölümü 

• Amaç ve proje kapsamına uygun yöntemler seçilmelidir.  

• Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler, 

uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyaller, yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler) ve 

kurulacak ilişkiler, ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.  

• Disiplinler‐arası çalışmalarda iş paketleri uygun bir düzende sıralanmalı ve ilişkilendirilmelidir.  

• Yapılacak istatistiksel çalışmalar (ön analizler ve belirlenen yöntemler) mutlaka anlatılmalıdır.  

• Varsa ilgili görseller ile zenginleştirilmelidir. 

6.8.7.Araştırma Olanakları Bölümü 

• Öneren kuruluşta var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir.  

• Araştırma grubunun altyapısı, bilgi birikimi ve önerilen proje süresini aşabilecek ifade, vaat ve 

iş paketlerinden kaçınılmalıdır. 

6.8.8.Yaygın Etki / Katma Değer Bölümü 

Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda,  

• Ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime katkısı, 
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• Toplumun sorunlarına çözüm üretme potansiyeli,  

• Sonuçlarından kimlerin ne şekilde yararlanabileceği, 

• Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliği,  

• Uluslararası alandaTürkiye’nin öncü konuma gelmesine katkısı,  

• Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni projeler üretme 

potansiyeli 

yeterince açıklanmalıdır. 

6.8.9.Bütçe ve Gerekçesi 

• Bütçe gerekçenizi oluştururken proje faaliyetleriyle ilişkisi gösterilmelidir. 

• Bütçenizin gerekçesi iyi açıklanmalı ve belgelendirilmelidir. (proforma fatura, teknik şartname,vb)  

• TÜBİTAK’tan Talep Edilen Bütçe Tablosunda mal ve hizmetlerin bedelleri KDV dahil olarak yazılmalı 

• Yurtdışı alımlar için temin edilecek proforma faturalar FOB olarak fiyat alınmalıdır.  

• Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları anlatılmalı; ayrıca, kuruluş yetkililerinin 

destek sözü veren mektupları eklenmelidir. 

6.8.10.Faydalı Bilgiler 

•İdeal Proje hazırlama süreci ortalama 3‐6 ay olmalıdır.  

• Proje metninin hazırlanması ve nihai hale getirilmesi için yaklaşık 6 haftalık bir süreye ihtiyaç vardır. 

• Projenin yazımı başvurudan mümkünse en az 1 ay önce bitirilmeli, proje ekibi proje önerisini 

başvuru öncesi birkaç defa okunmalıdır. 


