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1.Direktörün Önsözü 

HORIZON 2020 Çağrıları: 

Bilindiği gibi HORIZON 2020, 2014-2020 yılları arasında AB Ülkeleri ve ilgili ülkelerin 

katılabileceği 74,8 milyar Avroluk bir bütçeye sahip araştırma ve teknoloji geliştirme 

çalışmalarını fonlama amacı ile kurulmuş bir programdır. Bu bütçe içinde “Akıllı ve Çevreci 

Ulaşım”,“Mobilite ve Ulaşım”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Enerji” gibi farklı alan çağrıları 

önemli bir paya sahip olmaktadır.  

Bu çağrılarda yer almak ve başarılı projeler hazırlamak kolay değildir. Önemli bir iletişim 

ağınız olmalı ve alanınızda tanınmış olmanız, ileri araştırmalar yürütebilecek akademik 

kadronuz ve alt yapınız olmalıdır. Okan Üniversitesi ERTICO ve EGVIA üyelikleri ile bu 

iletişim ağını çok başarılı bir şekilde kurmuştur. Geçen yıl ERTICO çalışmaları ile iki adet 

proje hazırlığı içinde yer alınmış ve bu projelerden “Çevreci ve Akıllı Araç” konusu ve 

“GV6” çağrısı ile ilgili olan proje çok başarılı bir şekilde kabul edilmiştir (OPTITRUCK). Bu 

projenin kurgusunda ve hazırlanmasında Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi çok aktif 

şekilde rol almıştır.  

Bu yılda 31 Mayıs’ta EGVIA toplantısına ve 23-24 Haziran’da ERTICO “Akıllı ve Çevreci 

Ulaşım” çağrılarına yönelik konsorsiyum ve proje oluşturma çalıştaylarına Okan Üniversitesi 

Teknoloji Transfer Ofisi olarak katılım sağlandı. EGVIA’da 4 çağrı, ERTICO’da ise toplamda 

10 çağrı yakın takibe alındı ve konsorsiyumlara katılım talebinde bulunuldu. Bu çağrılardan 

bir kısmı için projelerin ön hazırlıkları başladı. Okan Üniversitesi olarak konsorsiyumlarda 

fırsat olduğu takdirde küme üyelerinin de konsorsiyumlara dâhil edilmesi için çalışmalar 

yürütülmektedir. Hem OPTITRUCK projesinde hem de 2017 yılında birkaç küme üyesi firma 

konsorsiyumlarında yer alınacaktır. 

Diğer yandan E-HIKE kümesi vasıtası ile Okan Üniversitesi’nin Avrupa’daki otomotiv ve e-

mobilite kümeleri ile ilişkileri mevcuttur.  Bu kümeler ile ortak hazırlanan bir HORIZON 

2020 projesi birinci aşamayı geçmiş ve ikinci aşama hazırlığı yapılmaktadır. Bu proje ile de 

gerek küme üyelerine gerekse de ülkemiz teknolojisi gelişimine önemli bir katkı 

sağlanacaktır.  

2.TÜBİTAK ARDEB Programları Genel Bilgilendirme 

TÜBİTAK bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), 

araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı işbirliğini sağlayan birimdir. 

Araştırma grupları ile talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel 

kişiler arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. 

ARDEB, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile evrensel 

gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilgi ve teknolojinin üretilerek, sonuçların 

hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesi yoluyla topluma kazandırılması için Ar-Ge 

faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı desteklemektedir. Ayrıca Kamu Kurumları 

Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı dâhilinde kamu kurumlarımızın  



Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 

bilim ve teknoloji alanlarında Ar-Ge projelerini desteklemektedir. 

ARDEB aşağıda adı geçen bilimsel araştırma gruplarının müdahil olduğu bir süreç ile 

bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve başarıyla sonlandırılması 

konularında çalışmalarını yürütmektedir. 

Bilimsel Araştırma Grupları 

 

• Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubu – KBAG 

• Matematik ve Fizik Araştırma Destek Grubu – MFAG 

• Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu – SBAG 

• Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu – EEEAG 

• Mühendislik Araştırma Destek Grubu – MAG 

• Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu – ÇAYDAG 

• Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu – TOVAG 

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu – SOBAG 

• Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu – SAVTAG 

• Kamu Araştırmaları Destek Grubu – KAMAG 

 

Tablo 1: 1001-1005 ve 1505 Programlarının Karşılaştırması 

 

  



3.Ulusal Destek Programları 

Tablo 2: Ulusal Destek Fonlarının Özellikleri 

 

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına 

Yönelik Destek Programı 

Çağrı Amacı: Üniversitelerin akademik düzeyleri ve altyapı olanaklarını dikkate alarak, 

TÜBİTAK tarafından belirlenen ve ilgili dokümanda sunulan alan/alanlarda, Türkiye’de ilk 

beşe girilebileceği öngörülen en fazla beş alan belirlenerek, bu alan (lar)da yapılacak 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak olan  beş yıllık “Ar-Ge Strateji 

Belgesi” hazırlatılması ve bu belge kapsamında belirtilen çalışmaların uygulamaya 

geçirilmesini sağlamaktır. 

 

Ayrıca, ilgili çağrı kapsamında, Ar-Ge Strateji Belgesi’ni oluşturmak amacıyla başvuru yapan 

ve başvurusu desteklenen üniversitelerin, bu destek sonucunda hazırlayacakları Ar-Ge Strateji 

Belgesi’nin kabul edilmesi koşuluyla bu üniversitelere, TÜBİTAK’ın “1003 - Öncelikli 

Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve "1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek 

Programı” programları kapsamında büyük ölçekli proje başvurusu yapma imkânı 

sağlanacaktır. 

 

Proje Süresi: Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir, ancak 36 ayı geçemez. 

 

Proje Bütçe: Proje bütçesinin üst sınırı ve bütçe ile ilgili diğer hususlar çağrı duyurusunda 

belirtilir. 

 

Başvuru: Program çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır. Üniversitelerin Ar-Ge 

potansiyelinin artırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü 

ve çağrıya özel diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir. 

 

Değerlendirme: Çağrı özelinde proje önerilerinin değerlendirme yöntemi Başkanlık 

tarafından belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık 

tarafından verilir. 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1000_2015_1_cagri_alanlar.pdf


 

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

Amaç: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni 

bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi 

için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir. 

 

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır. 

 

Proje Bütçe:2016 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik 

İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması 

olmaksızın 360.000 TL’dir. 

 

Süreç: Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4 

aydır. Bu süreçte, proje önerileri önce Araştırma Destek Programları Başkanlığı daha sonra 

ilgili Araştırma Grupları tarafından ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve 

formata uygun olan projeler ilgili Araştırma Grupları tarafından oluşturulan panellerde 

değerlendirilmekte ve desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK internet 

sayfasından ilan edilmektedir. 

 

Başvuru Tarihi II. Dönem: 

Online: 2 Eylül 2016 (17: 30'a kadar) 

Basılı Kopya: 23 Eylül 2016 (17: 30'a kadar) 

 

1002 - Hızlı Destek Programı 

Amaç: Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında 

yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek 

sağlamaktır. 

 

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 12 ay olabilir. 

Proje Bütçesi: 2016 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 

30.000 TL’dir. Yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. 

Süreç: Proje önerilerinin değerlendirme sürecinde, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye 

alınmadan önce Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden 

geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler değerlendirilmek üzere ilgili 

Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir. 

 

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

yapılabilir. 

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Amaç: Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 

çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr


bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini 

desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

Proje Süresi:  

 Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, 

 Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır. 

 

Proje Bütçesi:  
 2016 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri 

(Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri 

hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

                 Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar 

                 Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL 

                 Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL 

 

 Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 

50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır. 

 Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2016 yılında ödenebilecek PTİ üst 

limitleri aşağıdaki gibidir: 

                 Proje yürütücüsü için: 2.000 TL/ay 

                 Proje yöneticisi için: 2.500 TL/ay 

                 Araştırmacı için: 1.000 TL/ay 

                 Danışman için: 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje 

yürütücüsünün alacağı toplam PTİ ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları 

dikkate alınarak hesaplanır.) 

 

 Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi 

dikkate alınır. 

 Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ 

oranlarından faydalanabilirler. 

 Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi 

ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı 

Bilim Kurulunca 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir. 

 Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına 

yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye 

kadar ödenek talebinde bulunulabilir. 

 

Başvuru Tarihi: Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre 

değişmektedir. 

 

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 

Amaç: Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya 

ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model 

geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin 

desteklenmesidir.  

 



Proje Süresi: Proje süresi en fazla 18 aydır. 

Proje Bütçesi: 2016 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi 

(PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir.  

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. PTİ Ödeme Koşulu:  

 

1005 projelerinde PTİ ödemeleri proje sonuç raporu kabul edildikten sonra yapılır. Sonuç 

raporu kabul edilen projenin yürütücü ve araştırmacılarına ödenecek toplam PTİ miktarı, ilgili 

Grup tarafından, sonuçlanan projenin aşağıda belirtilen çıktıları ve başarı düzeyi dikkate 

alınarak belirlenir. Desteklenen projelerin sonuçlandırılabilmesi için elde edilen 

çıktı/sonuçların uygulamaya aktarılabilmesi/ticarileştirilmesine yönelik aşağıdaki koşullardan 

en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

 

a. Yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi 

b. Patent/tescil/faydalı model başvurusu yapılması 

c. Uygun destek programlarına (TEYDEB-1505, SANTEZ, KOSGEB vb.) 

desteklenen 1005 projesinin devamı niteliğinde yeni proje önerisi sunulması 

d. Uygun pazar ortakları bulunabilmesi amacıyla paylaşılması/tanıtılması (konuyla 

ilgili fuar, sergi, vb.) 

e. Telife konu eser/kitap hazırlanması 

f. Envanter/veri tabanı/belge üretilmesi 

g. Proje çıktılarından yararlanacak kurum ve kuruluşlara proje çıktı/sonuçlarının 

tanıtıldığı proje sunumu yapılması  

h. Ulusal görsel/işitsel basında proje çıktı/sonuçlarının paylaşılması 

 

Başvuru Tarihi: II. Dönem: 

 

Online: 2 Eylül 2016 (17: 30'a kadar) 

Basılı Kopya: 23 Eylül 2016 (17: 30'a kadar) 

 

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı 

Amaç: Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da 

sorunlarının çözümüdür. Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne 

ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak  ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri 

ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkânları kullanılarak 

sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 

Programın Hedefi 

 Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi, 

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tefariğinin yurtdışından yapılması, 

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı, 

Yerine  

 Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi, 

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması, 



Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az 

maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir. 

 

Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında; 

 Kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte, 

 Üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede 

kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte, 

 Ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır. 

 

1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından 

desteklenmektedir. 

KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu 

SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu 

 

İhtiyaç Analizi Süreci Müşteri Kurum, Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını TÜBİTAK tarafından 

belirlenen formata uygun olarak hazırlar ve TÜBİTAK’a gönderir. Proje çağrısı yapılacak 

konular, söz konusu Ar-Ge nitelikli ihtiyaç başlıkları arasından belirlenir. 

 

Odak Grup Süreci Belirlenen ihtiyaç alanlarına ilişkin çağrı dokümanı hazırlanması 

amacıyla müşteri kurum temsilcileri, konu uzmanları ve TÜBİTAK uzmanlarının katılımıyla 

Odak Grup çalışması yapılır. 

 

Çağrı Süreci Çağrılara ilişkin duyuru ve çağrı dokümanı TÜBİTAK internet sayfasında 

yayınlanır. Proje çağrısının yayınlanmasının güvenlik açısından sakıncalı olduğu durumlarda, 

TÜBİTAK resmi internet sayfasından çağrı duyurusu yapılmaz, ilgili kuruluş(lar)a çağrı 

daveti gönderilir. 

Başvuru Süreci Proje başvuruları iki aşamalı olarak alınır. Ancak, gerekli görüldüğü hallerde 

doğrudan II. aşama proje önerileri istenebilir.   

KAMAG için, başvurular elektronik olarak yapılmaktadır. Sadece imza gerektiren sayfalar 

basılı olarak talep edilmektedir. 

SAVTAG için, Çağrı Dokümanı doğrultusunda belirlenen formatta ve 1007 Program amacına 

uygun olarak,  PYÖK/PYK tarafından hazırlanan Proje Öneri Formları,  imzalı olarak elden 

teslim edilir. 

 

Değerlendirme Süreci Proje önerileri; TÜBİTAK tarafından belirlenen proje değerlendirme 

kriterleri çerçevesinde ilgili Grup tarafından değerlendirilir. Proje değerlendirme sürecinde 

özel kuruluşlar ve kamu Ar-Ge birimlerinin/merkezlerinin (üniversitelerdeki merkezler dâhil) 

Ar-Ge yeteneklerini değerlendirmek amacıyla söz konusu kurum ve kuruluşlarda yerinde 

inceleme yapılabilir. 

 

Birinci Aşama Değerlendirmesi, konu uzmanlarından oluşan Komisyon tarafından yapılır. I. 

aşama proje önerilerinin komisyon değerlendirmesi; (1) Çağrıya uygunluk, (2) Ar-Ge Niteliği, 

(3) Yapılabilirlik olmak üzere üç ölçüt üzerinden yapılır. 

 

İkinci Aşama Değerlendirmesi, konu uzmanlarından oluşan Panel tarafından yapılır. II. 

aşama proje önerilerinin teknik panel değerlendirmesi; (1) Ar-Ge Niteliği,  (2) Yöntem, (3) 



Yapılabilirlik ve (4) Bütçenin Uygunluğu olmak üzere dört ölçüt üzerinden yapılır. Ayrıca, 

proje önerisinde sunulan bütçe gerekçeleri doğrultusunda detaylı bütçe değerlendirmesi 

yapılır. 

 

İzleme Süreci 

Projelerin bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izleme ve denetleme faaliyetleri proje ara 

çıktılarına, iş paketlerine ve proje aşamalarına göre belirlenen Gelişme Raporları 

doğrultusunda müşteri kurum temsilci/leri, TÜBİTAK tarafından belirlenen konu uzmanları 

ve TÜBİTAK uzmanları tarafından gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak yürütülür. 

Ayrıca, KAMAG projeleri için aylık ilerleme raporları ile izleme yapılır, SAVTAG 

projelerinde izlemeye ait hususların detayları çağrı dokümanlarında belirtilir. 

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Amaç: Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, 

ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, 

kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini 

desteklemektir. 

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. 

Proje Bütçesi: 2016 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik 

İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 

TL’dir. 

Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 

TL’ye kadar, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel 

yararlanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 

TL’ye kadar destek verilmektedir. 

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. 

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

yapılabilir. 

PTİ ÖDEME KOŞULLARI:  

1) Proje yürütücüsü / araştırmacı / danışmanlara; proje yürütücüsünün, 3001 projesi 

yürürlükte iken veya proje sonuçlandıktan sonra 2 yıl içinde TÜBİTAK-ARDEB tarafından 

yürütülmekte olan 1001, 1003, 1005, 3501,1007, COST ve ikili işbirliği (sadece seyahat 

desteği alınan projeler hariç) programları kapsamında bir projesinin desteklenmesi 

durumunda PTİ verilir. 

 2) PTİ verilebilmesi için ayrıca, aşağıda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. 

 i) Proje süresince görev yapılması esastır, proje başladıktan sonra proje ekibinden ayrılan 

ya da ekibe dışardan eklenen kişilere PTİ ödemesi yapılmaz,  

ii) Proje yürütücüsü değişikliği yapılması ve ekipte yer alan araştırmacı / danışmanın yürütücü 

olması halinde, kişinin 3001 programının “yürütücü olma koşulunu” (ARDEB tarafından 



desteklenen herhangi bir projede yürütücü olarak görev almamış olma) sağlaması durumunda 

PTİ ödemesi yapılır ve yapılacak PTİ hesaplamalarında yürütücü/araştırmacı/danışman olarak 

görev yapılan süreler dikkate alınır. Kişinin 3001 programının “yürütücü olma koşulunu” 

sağlamaması halinde, PTİ ödemesi yapılmaz. 

 PTİ ÜST LİMİTLERİ 

 Proje Yürütücüsü: 500 TL/ay Araştırmacı: 250 TL/ay Danışman: 500 TL/ay 

3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

Amaç: 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. 

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır. 

Proje Bütçesi: 2016 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik 

İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması 

olmaksızın 225.000 TL'dir. 

Başvuru Tarihi: II. Dönem: 

Online: 2 Eylül 2016 (17: 30'a kadar) 

Basılı Kopya: 23 Eylül 2016 (17: 30'a kadar) 

2. Marie Sklodowska-Curie Programları 

Bilgilendirmesi   

 
Programın Hedefi:  

 

 Avrupa’yı ve Türkiye’yi tüm araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek,  

 Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak,  

 Uluslararası ve Sektörler arası araştırmacı dolaşımını sağlamak 

 

Temel Özellikleri: 

 

 Her Araştırma Alanına Açık Çağrılar  

Kimya, Sosyal Bilimler, Ekonomi, Mühendislik, Çevre, Yaşam Bilimleri, Matematik 

 Uluslararası Dolaşım 

 Yaş sınırı yok. 

 Deneyim sınırları programa göre değişiyor.  

 

Terminoloji:  

 

Deneyimli Araştırmacı: Doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip 

 



 

*Doktora derecesi mi düşünüyorsunuz?  

Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN)  

 

*Ülke ve olası bir sektör değişikliği ile kariyerinizi mi geliştiriyor sunuz? 

Bireysel Burslar İF 

 

*İş birliği yapmakla ve bilgi paylaşımıyla mı ilgileniyorsunuz?  

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 

 

*Kurumunuz bir doktora ya da burs programını yönetiyor ya da bu programa 

finansman mı sağlıyor?  

Araştırma Bursu veren Kuruluşlar için Ortak Fon (COFUND)  

 

1. Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN) 

Ana Faaliyet: Doktora öğrencisi istihdamı ve ülkeler arası dolaşım 

 

Kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılara ev sahipliği yapmayı amaçlayan bir 

kurumsanız, araştırmacıların kendi alanlarında mükemmelleşmelerine yönelik vereceğiniz 

eğitimler için ITN sizi finanse eder ve gelecek istihdam olanaklarını azami seviyeye 

yükseltmek için onları çeşitli becerilerle (girişimcilik, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi, 

yönetim veya patentleme gibi) donatır. Araştırmacılar finansmanı sağlanan projelerdeki belirli 

kontenjanlara başvuracaklardır. Doktora düzeyindeki araştırmacılar için üstün nitelikli 

uluslararası ve sektörler arası eğitim, aşağıdaki programlar kapsamında desteklenmektedir. 

Doktora düzeyindeki araştırmacılar için ustun nitelikli uluslararası ve sektörler arası eğitim, 

aşağıdaki programlar kapsamında desteklenmektedir: 

 

 
 

 

 Avrupa Eğitim Ağları (ETN):  
 

 Araştırma ve eğitim programıdır. 

 En az 1 ortak diğer kuruluşlar arasından seçilirse iyi olur (tercihen sanayi kuruluşu). 



 6-10 ortaklı projeler idealdir.  

 Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor.  

 Projenin büyüklüğü 540 adam/Ay’dan fazla olamaz . 

 Aynı ülke içerisinde bulunan ortaklar, toplam proje bütçesinin %40’ından fazlasını 

alamaz. 

 

 

 
 

Finansal Yapı: 

Araştırmacıya; yaşam giderleri, dolaşım giderleri, aile katkısı verilir. 

Kuruma; araştırma eğitim giderleri, idari maliyetler verilir. 

 

Avrupa Sanayi Doktora Programı (EID): 

 
 Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor  

 Burs süresinin en az %50’si sanayi ortağında geçmeli  

 Bursiyerin her iki sektörden de danışmanı olmalı  

 En az iki ortak, Doktora derecesi vermeye yetkili bir akademik kurum ve akademik 

olmayan bir kurum (öncelikli olarak işletmeler). 

 Ortaklardan en az bir tanesi geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır . 

 Bu ortaklar, zamanının en az %50'sini akademi dışı sektörde geçiren doktora adayını 

birlikte denetler. 

 ETN’ de bahsedilen %40 bütçe kuralı EID için geçerli değil  

 

 
 

 

Avrupa Ortak Doktoraları (EJD):  
 

Üç ayrı AB Üye Ülkesinden veya Ortak Üye Ülkeden doktora derecesi vermeye yetkili en az 

üç kurum. 

Spesifik bir araştırma alanına yönelik programlar.  



Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor.  

Ortaklardan en az üç tanesi geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır.  

Projenin büyüklüğü 540 adam/Ay’dan fazla olamaz.  

 

 
 

2. Bireysel Burslar (IF) 

 Akademik kuruluşlar ve akademik olmayan kuruluşlar (sanayi gibi) ev sahipliği 

yapabilir.  

 Deneyimli Araştırmacılar başvurabilir.  

 Sektörler arası dolaşım yapılabilir. 

 

Dolaşım 3 şekilde yapılabilir. 

-Avrupa içinde 

-Avrupa’ya geliş şeklinde 

-Avrupa dışına gidiş şeklinde  

 

İF ‘2 ye ayrılır: 

1.Avrupa Bursları (European Fellowships): Standart Panel, Kariyere Geri Dönüş Paneli,  

Ülkesine Geri Dönüş Paneli 

2. Global Burslar (Global Fellowships) 

 

Avrupa Bursları 

 

1.Standart Panel: Araştırmalarına Avrupa’da devam etmek isteyen araştırmacıların 

başvurularına uygundur. Kurumlar bu burs ile yurtdışından (herhangi bir ülkeden) araştırmacı 

davet edebilir. 

Katılım şartı: Son başvuru tarihi itibariyle gidilecek/gelinecek ülkede son 3 yılda 12 aydan 

fazla bulunmamış olma şartı var. 

 

2.Kariyerine Geri Dönüş Paneli (CAR): Kariyere verilen bir aradan sonra araştırmaya dönüş 

doğum izni, araştırma dışı çalışmalar vb. sebeplerle kariyerine ara vermiş araştırmacıların 

dezavantajlı duruma düşme ihtimaline karşılık bu panel oluşturulmuştur. 

 

Katılım şartı: Çağrı kapanış tarihi itibariyle son 12 aydır araştırmalarına ara vermiş olmak;  

Son 5 yılda 36 aydan fazla gidilecek ülkede bulunmamış olmak. 

 

3.Ülkesine Geri Dönüş Paneli (RI): Avrupa dışındaki ülkelerden Türkiye’ye geri dönüş 

yapmak isteyen araştırmacıların başvurularına uygundur. 



Katılım şartı: AB üye/Asosiye ülke vatandaşı olmak, ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı bu 

ülkelerde ikamet etmiş olmak ve Son 5 yılda 36 aydan fazla TR’de bulunmamış olmak 

 
Global Burslar  
Türkiye’deki araştırmacıların Amerika, Kanada, Japonya gibi Avrupa dışındaki ülkelerde 

araştırma yapmak üzere başvurularına uygundur. 

 

 Tek Panel mevcut 

 Yaş sınırı ve milliyet sınırı VAR! 

 Son başvuru tarihi itibariyle gidilecek ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış 

olmak 

 

Finansal Yapı: 

 

Araştırmacılara, yaşam giderleri, dolaşım giderleri, aile katkısı verilir. 

Kuruma; araştırma ve eğitim giderleri, idari maliyetler verilir. 

3. Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 

Kısa dönemli (1-12 aylık) araştırmacı değişimiyle ilgilenen bir kurumsanız, RISE size 

uygun programdır. Ortak araştırma ve yenilikçilik projelerine dayanan bu uluslararası ve 

sektörler arası değişim sisteminden yararlanabilirsiniz. Kurumunuz bünyesindeki 

araştırmacıları ya da yönetimi, idari ya da teknik çalışanları dâhil edebilirsiniz. RISE 

programının temel taşları, personel değişimi ve AB Üye Ülkelerindeki/Ortak Üye 

Ülkelerdeki ve belki de Avrupa harici ülkelerdeki kurumları içeren araştırma ortaklıklarının 

Güçlendirilmesi yoluyla ileri seviye bilginin aktarılmasıdır. 

 

Nasıl Kurgulanır? 

 

 
 



 

  



Rise Özellikleri: 

 
 

 

Görevlendirilen Personelin Özellikleri 

 
 

Destek Mekanizması 

 
 



 

Finansal Yapı: 

 

Araştırmacılara; aylık sabit destek verilir. 

Kuruma; araştırma ve eğitim giderleri, idari maliyetler verilir. 

4. Finansal Yapı (COFUND) 

Doktora programları veya doktora sonrası seviyede burs programları için finansman 

 Bölgesel, ulusal ya da uluslararası burs programlarını geliştirmeyi amaçlar,  

 Başlangıç seviyesi araştırmacıları, deneyimli araştırmacılarda başvurabilir. 

 Mevcut ya da yeni açılacak burs programlarına %50 oranında ek destek sağlar,  

 Her proje azami 10 m € destek alabilir,  

 Proje süresi en az 3 en fazla 5 yıl olabilir,  

 Verilen burs süresi en az 3 ay olabilir.  

 

Finansal Yapı: 

 

Araştırmacı Maliyeti : (%50 AB Katkısı); İdari Maliyetler: (%50 AB Katkısı)  
  

 

 

MC Proje Ön Değerlendirme Desteği 

 

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan Marie 

Sklodowska-Curie Bireysel Burslarına (MSCA IF) başvuru yapan araştırmacıların 

başarı oranını artırmak ve Türkiye araştırma Alanı’nın programdan azami ölçüde 

faydalanmasını sağlamak amacıyla TUBITAK AB Çerçeve Programları Ulusal 

Koordinasyon Ofisi tarafından MSCA–IF Proje Önerisi Ön Değerlendirme Destek 

MARİE SKLODOWSKA –CURİE PROGRAMLARINDA (MSCA) YENİ ARAŞTIRMA FİNANSMANI OLANAKLARI 

Hangi 

program? 

ITN (Yenilikçi Eğitim 

Ağları) 

Ev sahibi başvurur. 

IF(Bireysel Burslar ) 

Bireyler Başvurur 

RİSE 

(Araştırma ve Yenilikçilik 

Değişim Programı) 

Ev sahibi başvurur. 

COFUND 

 (Araştırma Bursu 

veren içi ortak fon) 

Finansman sağlayan 

başvurur. 

 

Neler 

sunuyor? 

Uluslararası ve disiplinler 

arası ağlar 

Endüstriyel doktora eğitimi 

Ortak doktora  

Yeni beceriler 

kazanmak 

Ülkeler-sektörler 

arası hareket  

Kişisel araştırma 

projelerinde çalışma 

fırsatı 

Sürdürülebilir ortak projeler 

geliştirmek. 

Bilgi aktarımı sağlamak. 

Ulusal veya uluslararası 

ve/veya sektör arası değişim. 

Araştırmacıların; 

Mesleki eğitimi 

Dolaşımı 

Kariyer gelişimini 

amaçlar. 

Uluslar ve uluslararası 

program. 

Kime 

yönelik? 

Doktora derecesiz ve 4 

yıldan az tam zamanlı 

araştırma deneyimi  

Doktora derecesi 

veya en az 4 yıl tam 

zamanlı araştırma 

deneyimi 

Çalışanların (araştırmacılar, 

teknik, idari ve yönetici 

personel) değişimi 

 Ortak araştırma projesi 

üstlenen kurumsal işbirlikleri 

Doktora programına 

finansman sağlayan 

kurumlar 



Programı oluşturulmuştur. IF çağrısı kapsamında proje önerisinin Avrupa Komisyonu’nun 

belirlediği değerlendirme kriterlerine göre yazılmış olması gerekmektedir.  TÜBİTAK MSCA 

IF Proje Ön Değerlendirme Destek Programı, proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na 

sunmaya hazır hale getirmiş araştırmacılara yöneliktir.  Başvurular, öncelikle, TÜBİTAK 

tarafından yetkin bilim insanlarından seçilen dış danışmanlarca MSCA-IF değerlendirme 

kriterlerine göre değerlendirilecektir. 

Ön değerlendirme desteği başvurusu onaylanan kişiler, TÜBİTAK tarafından yayınlanmış 

kriterlere göre hizmet alacakları uzman kişi veya kuruluşu kendileri belirlemektedir. Ön 

değerlendirme hizmetinin başvuru sahibi tarafından alınması sonrasında, hizmet alınan uzman 

kişi veya kuruluşun hizmet bedeli gerekli belgelerin sunulmasını takiben limitler dâhilinde 

TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. 

Değerlendirme Kriterleri 

 

1.(Excellence) Mükemmeliyet  

 

 

•Projenin bilimsel kalitesi (varsa inter-multi disipliner olma özelliği)  

•Yenilikçi yönleri  

•Araştırmanın kredibilitesi  

• Araştırma hedeflerinin bilgi transferi ve araştırmacının kariyer gelişimi için eğitimi 

açısından kalitesi, açıklığı  

• Ev sahibi kuruluşun kalitesi  

 

2.İmpact (Etki) 

 

•Araştırma ve yenilikçilikle ilgili insan kaynağının, yeteneğinin ve çalışma koşullarının 

gelişimi  

•Araştırmacıların potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yeni kariyer perspektiflerinin 

keşfedilmesi  

•İletişim ve çıktı dağılımı için alınacak önlemlerin etkinliği  

 

 

3.İmplementation (Yürütme) 

 

• İş planının etkinliği ve tutarlılığı  

•Görevlerin ve kaynakların dağılımındaki uyum  

• Kalite yönetimi ve risk yönetimi dahil projenin yönetim yapısının ve sürecinin uygunluğu  

• Kurumsal çevrenin uygunluğu (altyapı ve yönetimsel kapasite)  

 

  



Başvuru Değerlendirme Süreci 

 

1.Son başvuru tarihinden sonra: komisyon hakem havuzundan hakemleri seçer. 

 

2.Sessiz Okuma: Panellere göre hakemlere paylaştırılan projeler önce hakemlerce sessiz 

okuma adı altında değerlendirilir. 

 

3.Brüksel’e davet: Komisyon’un belirlediği 1 haftalık süreçte hakemler Brüksel’de 

toplanarak 3’erli gruplar halinde proje puanı üzerinde uzlaşırlar. 

 

4.Çağrı Sonuçlarının Açıklanması 

 

Bütçe Hazırlanmasına Örnek 

 

 
 

 
 

3. Mayıs-Haziran Ayı Etkinlikleri 
 

Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme Çalıştayı ve  

Proje Pazarı 
 

Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme 2.Çalıştayı ve Proje Pazarı - 25 

Mayıs 2016 tarihinde Prof. Dr. Şule Kut Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Okan 

Üniversitesi olarak “Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma Merkezi”, 

dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olma vizyonuyla geleceğin ulaştırma teknolojileri 

üzerine öngörü çalışmaları yaparak, temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı 

ulaştırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar ve robot grupları üzerine Araştırma Geliştirme 

(Ar-Ge) çalışmaları yürütmektedir. Merkez; Türk otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve 

kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmeyi hedeflemektedir, İstanbul 



Kalkınma Ajansı desteği, TESİD, YASAD ve TAYSAD’ın katkıları ile bir “Yenilikçi Akıllı 

ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi” oluşturma projesi 

başlamıştır. Projenin Hedefi, Akıllı ve Haberleşen araçlara yönelik, paydaşlarla kümelenmeler 

oluşturmak ve küresel çapta rekabetçi olabilecek şekilde özgün teknoloji ve hizmetler 

geliştirmektir. 

 

Program kapsamında ARPROGED Koordinatörü ve e-hike kümesi koordinatörü Akıllı ve 

Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme Kümelenmesi amaçları anlatılmıştır. Jean-Charles 

Pandazis, ERTİCO Efficiency & ElectroMobility bölümünün başkanı “Innovative Intelligent 

and Connected Vehicle activities in Europe” başlıklı sunumu; Fraunhofer Enstitüsünden 

Şevket Akınlar Intelligent And Connected Vehicles /Electric Mobility sunumu; Bosch 

Firmasından Gökhan Tunçdöken “Future of Mobility” sunumu yapmışlardır. Program 

dâhilinde TÜBİTAK H2020 kapsamında Muhammed Horzum tarafından bilgiler verilmiştir. 

Katılımcılar H2020 çalışma gruplarına ayrılarak ilgili gruplarda çalışmalar yapmışlardır. 

  

TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi 

ARPROGED tarafından 7 Haziran’da Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 

Hezarfen Ahmet Çelebi Salonu yarım gün süren TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama 

Eğitimi düzenlenmiştir. 

Eğitim Kapsamında Okan Üniversitesi Akademisyenlerine kısa TÜBİTAK ARDEB 

Programları Tanıtımı yapıldıktan sonra Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Nejat Tuncay’ın panel deneyimleri ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Onur Akay’ın 2016 yılında kazandıkları TÜBİTAK 1001 

Projesi Öneri Formunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları ve süreçteki 

deneyimlerini diğer akademisyenlere bilgi aktarımının sağlanması ve proje yazımının 

teşvikini amaçlamışlardır. Soru ve Soru-Cevaplar bölümüyle de akademisyenlerin soruları 

cevaplandırılmıştır. 



 

  

 

Küresel Rekabette Yanınızdayız (BEYSAD) 

 15 Haziran 2016 Çarşamba günü OKAN Üniversitesi Hazerfen Ahmet Çelebi Konferans 

Salonu’nda Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü tarafından Beyaz Eşya Yan 

Sanayiciler Derneği (BEYSAD) üyesi sektör temsilcilerine yönelik “Küresel Rekabette 

Yanınızdayız” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

 

 



 

Etkinliğe derneği temsilen BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Erdoğan 

Kalay ve BEYSAD Kurumsal İlişkiler Müdürü Ayşegül Koç ile 11 üye firmanın temsilcileri 

katılım sağlamıştır. Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alinur Büyükaksoy ve 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Nejat Tuncay’ın açılış 

konuşmaları ile başlayan program ARPROGED Koordinatörü Prof.Dr. Orhan Alankuş’un 

Okan Üniversitesi tanıtımı ve ARPROGED faaliyetlerini içeren sunuşu ile devam etmiştir. 

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Gediz İliş “Beyaz Eşya 

Sanayii’nde Teknoloji Fırsatları, Eğilimler” başlığı altında sektöre yönelik sosyal 

eğilimler, çevresel etkiler, teknolojik yönelimler ve hayat standartlarını üzerine etkileri 

ile ilgili bilgi vermiştir. Sektör firmaların geleceğe yönelik karar almasında etkili olabilecek 

İnternet of Things, ev yaşamında konforun arttırılması, gürültü azaltma, gıda korunması vb. 

konular aktarılarak, sektörün geleceğine yön verebilecek inovatif proje önerileri 

paylaşılmıştır. Arçelik’ten misafir konuşmacı olarak etkinliğimize katılım sağlayan Evrim 

Özgül (Ar-Ge Teşvikleri Takım Lideri) Arçelik’in geçmişten günümüze Ar-Ge’de almış 

olduğu yolu aktarılmıştır. Ar-Ge personellerinin gerçekleştirmiş olduğu proje örnekleri 

verilmiş ve mevcut proje kapasitesi sayılar ile paylaşılmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güner Gürsoy tarafından Endüstri 4,0 hazırlıklı karşılayabilmek 

için Beyaz Eşya Sektör temsilcilerinin önceden hazırlığına yönelik bilgiler aktarılmış, ürün, 

üretim, tedarik zinciri, işletme, yönetim ve yönetici açısından değerlendirmeler 

yapılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. 

Dr. Pınar Öztürk Okan Üniversitesi Yenilikçi Tasarım Merkezi ile ilgili genel bilgi aktararak 

Yenilikçi Tasarım Merkezi’nde sanayi kuruluşları ile ortak geliştirilen proje faaliyetlerine 

örnekler vermiştir. Ayrıca merkezin araştırma personelinin başarı örnekleri paylaşılmıştır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ceyda Ovacı ise beyaz eşya sektörünün inovasyonda ileriye yönelik bakış açısını 

genişletecek teknik ve pratik bilgiler aktarmıştır. Son bölümde ise ARPROGED Teknoloji 

Transfer Ofisi Müdürü Bülent Erbaş AB/Eureka proje fırsatları ve hibe fonlar kaynakları 

ile ilgili bilgilendirme yapmış, aynı zamanda Avrupa Birliği’nden proje kazanılmasını 

kolaylaştıracak kişisel bilgiler aktarmıştır.Sunumların ardından sektör temsilcileri ile 

akademisyenlerimizi bir araya getiren “İkili Görüşmeler” gerçekleştirilmiştir. 

 Marie Sklodowska Curie Bilgi Günü 
 

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı, üç ana bileşeninden biri olan Bilimsel Mükemmeliyet 

altında yer alan Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları ile hem 

akademi hem sanayi kuruluşlarından araştırmacıların uluslararası dolaşımları için fon 

imkânları sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal başvuruların mümkün olabildiği bu programdan 

Türkiye’de daha fazla kuruluşun ve araştırmacının faydalanması için  TÜBİTAK, Avrupa 

Komisyonu ve Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde 13 Haziran 

2016 günü İstanbul’da  bir bilgi günü düzenlenmiştir.  

 

Bilgi günü kapsamında, Avrupa Komisyon’u yetkilisi Daniel Göhring tarafından 

“Araştırmacılar ve Kurumlar için Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve 



Bursları ” konulu bir sunum yapılmış;başarılı proje önerisi hazırlama konulu bir eğitim 

 düzenlenmiştir. Ayrıca, Bireysel Burslar  (Individual Fellowships – IF) kapsamında başarılı 

olmuş Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kemal Özdemir ve Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı 

(Research and Innovation Staff Exchange –RISE) kapsamında başarılı olmuş Yrd. 

Doç.Dr.MustafaAltun;  katılımcılarla proje önerisi hazırlama deneyimlerini paylaşmıştır.  Son 

olarak TÜBİTAK Marie Sklodowska Curie Ulusal İrtibat Noktası Numan Gölükçü ve Ahmet 

Furkan Çiftçi,“NCP’lerin Araştırmacılara Yönelik Hizmetleri” ve “EURAXESS Servisleri” 

hakkında  bilgiler sunmuştur.    

Patent Ön Araştırması Teknik Eğitimi-1 

31 Mayıs 2016 da Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Ulusal ve Uluslararası Patent Analiz 

Metotları, Patent Dokümanları yorumlama üzerinde temel eğitimler verilmiştir: 

 

Eğitim kapsamında: 

 Fikri, sınai ve ticari hakları temel kavramları, 

 Sinai haklar patent süreci,  

 Sınai haklarda ar-ge faaliyetinden koruma sonuna kadar aşamalar,  

 Patent başvurusuyla ilgili işlemler,  

 Üniversite öğretim elemanlarının buluşlarının patentlenmesinde ve 

ticarileştirilmesinde yaşanan sorunlar, 

 Patent başvurusu öncesi hoşgörü süreleri üzerine temel bir eğitim verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


