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Değerli Araştırmacılarımız,  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, rektörlüğe bağlı bir koordinasyon 
ofisi olup ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından üniversitemiz araştırmacılarının azami ölçüde 
faydalanması, araştırmacılarımızın kaliteli proje sunma potansiyelinin arttırılması ve proje başvuruları için 
araştırmacıların teşvik edilmesi amacına  yönelik olarak hizmet vermektedir. 

2018 Temmuz-Ağustos  ayları için yayınlanan ulusal ve uluslararası çağrıları, hibe duyuruları, bilgi günleri, 
proje pazarları hakkında bilgiye erişiminizi kolaylaştırmak ve Üniversitemizde süregelen faaliyetler hakkında 
sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız 2018 yılına ait dördüncü bülteni bilgilerinize sunuyoruz.  

Saygılarımızla, 

İMÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi 
 
 
İLETİŞİM :  
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Ünalan Mah, D-100 Karayolu, Kuzey Kampüs, F Blok  
Oda: 129, Ünalan, İstanbul 
Tel: 0 216 280 20 16 (Ofis Başkanı Doç. Dr. Murat Kazancı, Uzman Jale Arslan) 
Web: http://pgko.medeniyet.edu.tr/tr  
E-posta: proje.gelistirme@medeniyet.edu.tr    
 
  

            İÇİNDEKİLER 

 

A) ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER...........................................................................................................2 

B) HABERLER VE DUYURULAR..................................................................................................................3 

C) BİLGİ GÜNLERİ VE PROJE PAZARLARI...................................................................................................8 

D) UFUK 2020 PROGRAMI ÇAĞRILARI……...............................................................................................11 

E) HİBE DUYURULARI..............................................................................................................................17 

F) İKİLİ İŞBİRLİKLERİ……………………………………………………………………………………………………………………………19 

G) AYIN KONUSU–H2020 AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ-ERC DESTEKLERİ….……………………………..........22 

H) FAYDALI BAĞLANTILAR.......................................................................................................................25 

 

http://www.abmerkezi-arastirma.itu.edu.tr/?sid=1706
http://pgko.medeniyet.edu.tr/tr
mailto:proje.gelistirme@medeniyet.edu.tr


 
4/2018 

 
              
 

2 
 

 

A)ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER 
 
  
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Murat 
KAZANCI'nın “Alternatif Hayvansal Kaynaklardan Elde Edilen Kollajenden Elektriksel Eğirme Yöntemi 
Kullanılarak Fizyolojik Koşullara Dayanıklı Nanofiber Üretimi” isimli projesi TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge 
Projelerini Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür! 
 
Kollajen doğada farklı hayvansal kaynaklarda en sık rastlanan protein türüdür. Yirmiden fazla türü olmakla 
birlikte, Tip I; deri, kemik, tendon, ligament gibi yapılarda yaygın olarak bulunan çeşididir. Kullanıma uygun 
hale getirmek için kollajenin farklı formlarda (film, membran, fiber) yeniden üretilmesi gerekmektedir. Bunun 
için önerilen metot ise elektriksel eğirme işlemidir.  
 
Önerilen bu proje ile kendi kollajen hammaddemizi, şimdiye kadar kullanılan ve uzun zaman alan, pahalı 
yöntemlerde bazı modifikasyonlar yaparak; daha yüksek verimde, daha kısa zamanda üretmeyi 
hedeflemekteyiz. Farklı biyolojik ve biyomedikal uygulamalar için düşünülen bu ürünün suda kolayca 
çözünmektedir. İlk aşamada kollajenin çapraz bağlanmasında yaygın olarak kullanılan üç farklı ajan ile 
nanofiber üretimi esnasında yapının sağlamlaştırılması (in-situ bağlama) amaçlanmaktadır. Daha sonrasında 
ise genipin solüsyonuyla işlem görmüş lameller üzerine kollajen nanofiberler toplanarak fiziksel çapraz 
bağlama işleminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde kollajenin fizyolojik şartlara dayanıklılığı 
arttırılırken, morfolojik yapısının da önemli ölçüde korunması planlanmaktadır. Böylelikle rejeneratif tıp ve 
biyomedikal gibi alanlarda kullanımı yaygınlaşacaktır. Proje çıktısı olarak; ticari değeri yüksek, uygulama alanı 
geniş, doğal bir protein için, düşük maliyetle üretiminin ve uygulama kolaylığının birleştirilmesi 
sağlanacaktır.  24 aylık projenin bütçesi 60.000 TL’dir. 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ümmühan 
DEMİR’in “Prostat Kanserinde Önemli Bir Biyobelirteç Olan AMACR'nın Kanser Gelişimine ve 
Farklılaşmasına Etkilerinin Araştırılması” isimli projesi TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projelerini 
Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür! 
 
2000’li yıllarından başından beri prostat kanserinin ayırıcı tanısında doku biyobelirteci olarak yaygın kullanılan 
AMACR ile ilgili sorular hala cevap beklemektedir. AMACR tümör dokusunu normal dokudan ayırma 
noktasında % 90’nın üstünde başarı göstermektedir. Ancak AMACR’nın tümör dokusunda artan protein 
miktarı prostat kanserinin başlangıç ve gelişmesinden nasıl bir rol oynamaktadır? AMACR artışı 
tümörleşmenin sebebi midir sonucu mudur? Bu sorulara cevap arayacak proje, AMACR’nın  prostat 
kanserinde tedavi hedefi olması ile ilgili çalışmalara ışık tutacaktır. 18 ay sürecek projenin bütçesi 59.871 
TL’dir. 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özgür AKTAŞ’ın   
“Endokrin Bozucu Bileşik Bisfenol-A Gideriminde Aktif Karbonun Lakkaz ve Peroksidaz İle Enzimatik 
Biyorejenerasyonu” isimli projesi TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı  Kapsamında Desteklenmeye Uygun 
Görülmüştür! 
 
 
Bisfenol-A, polikarbonat plastikler, epoksi reçineleri, yapıştırıcılar, alev önleyiciler ve boya katkı maddelerinin 
üretiminde sıklıkla kullanılan endüstriyel bir kimyasal olup, endokrin bozucu bir bileşik olması nedeniyle 
öncelikli kirleticiler arasında yer almaktadır. Bu nedenle sulardan ve atık sulardan giderilmesi ve yüzeysel 
sulara karışımının engellenmesinin önemini giderek artmaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda bu bileşiğin aktif 
karbona adsorbe edilerek giderilmesinin yanı sıra saflaştırılmış enzimler kullanılarak biyolojik olarak 
parçalanması araştırılacaktır. Ayrıca, proje kapsamında bu iki prosesin kombinasyonuyla, enzimlerin aktif 
karbona adsorbe olmuş bisfenol-A’yı oksitlemesi incelenecektir. Böylece, enzimlerle aktif karbon yüzeyinin 
rejenere edilmesi suretiyle aktif karbonun kullanım süresi uzatılacaktır. Bu sayede bu bileşiğin daha az aktif 
karbon kullanılarak arıtılma yolları incelenmiş olacaktır. Çalışma Fakültemiz laboratuvarlarında 
gerçekleştirilecektir. Projenin bütçesi 30.000 TL olup, 12 ay sürecektir. 
 
 

B)HABERLER VE DUYURULAR 
 
Ufuk2020 Hakemliğine Yönelik Bilgilendirme Videosu Yayımladı! 

Ufuk2020 projelerini değerlendirecek yeni hakemlere yönelik bir video yayımlandı. Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanan videoda, hakemlerin proje değerlendirmede üstlendiği görevler ve hakemlik 
deneyiminin faydalarına değiniliyor. Özellikle az temsil edilen ülkelerden, özel sektörden ve kadın 
araştırmacılardan yeni hakemlik başvuruları bekleniyor. 

Video’ya ulaşmak için: https://www.youtube.com/watch?v=awMvFluq_mw  

 

KOBİ Aracı Etki Raporu 2018 Yayımlandı! 

KOBİ Aracı Etki Raporu 2018 EASME (Executive Agency for SMEs) tarafından 16 Mayıs tarihinde yayımlandı. 

Rapor, program kapsamında 2014'ten 2017'ye dek  finanse edilen şirketlerin profil yapılarına ve büyüme 
eğilimlerine dair kümülatif veriler sunmaktadır.  

2014 başından bu yana yürürlükte olan KOBİ Aracı, 3200 KOBİ'ye, inovasyon projelerini tamamlayıp hızlı bir 
şekilde piyasaya sürmeleri için 1.3 milyar € fon sağlamıştır. 750 uluslararası iş koçu ağı ve girişim sermayesi 
dünyasından büyüyen küresel iş ve finans ortakları topluluğu ile KOBİ Aracı, şirketlerin küresel ölçekte 
büyümesi ve küreselleşmeye hazır hale gelmesi için doğru iş desteği ve koçluk hizmeti vermektedir. 

2017 yılında, KOBİ Aracı tarafından finanse edilen şirketler, Avrupa'daki tüm teknoloji halka arzlarının % 
10'unu oluşturmuş ve KOBİ Aracı tarafından finanse edilen şirketlere yapılan sermaye yatırımları sadece bir 
yıl içinde ikiye katlanmıştır. KOBİ Aracı tarafından yatırılan her 1 € 'luk 1,6 €' luk özel yatırım yaratmıştır. Faz 
2 kapsamında finanse edilen şirketler cirosunda % 118 oranında; iki yıl içindeki istihdamda % 158 oranında bir 
artış olmuştur. 

https://www.youtube.com/watch?v=awMvFluq_mw
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 KOBİ Aracı Etki Raporu 2018’e ulaşmak için:  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/presenting-europes-innovation-kitchen-sme-instrument-report-
2018 

 

Açık İnovasyon Test Merkezleri Çağrılarına ilişkin Bilgi Notu ve Kılavuz Yayımlandı! 

Ufuk2020 Programı, Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İşleme ve Üretim Teknolojileri (NMP - 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Production Technologies) Alanı 
kapsamında 2018-2020 çalışma programlarında yer alan Open Innovation Test Beds (Açık İnovasyon Test 
Merkezleri) konu başlıkları aşağıda verilmektedir: 

DT-NMBP-03-2019: Open Innovation Test Beds for nano-enabled surfaces and membranes (IA) 

DT-NMBP-04-2020: Open Innovation Test Beds for bio-based nano-materials and solutions (IA) 

DT-NMBP-05-2020: Open Innovation Test Beds for functional materials for building envelopes (IA) 

DT-NMBP-06-2020: Open Innovation Test Beds for nano-pharmaceuticals production (IA) 

DT-NMBP-11-2020: Open Innovation Test Beds for Materials Modelling (IA) 

Bu çağrılara ilişkin projelerin nasıl yürütüleceğine dair Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan; 

 Bilgi notuna ulaşmak için:  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-supp-info-
innotestbeds-18-20_en.pdf  

 Kılavuza ulaşmak için:  

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u58/h2020-im-ac-innotestbeds-18-20_en.pdf  

Ayrıntılı bilgi için: 

ncpnmp@tubitak.gov.tr 

 

ARDEB Proje Başvurularının E-İmza ile Alınma Süreci Başladı! 

Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; 
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmaları 
tamamlanmıştır. Bundan böyle, ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara elektronik imza ile proje 
başvurusu yapılabilecektir. 

31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul 
edilecek, 01/01/2019 tarihi itibari ile tüm başvuruların e-imza ile yapılması zorunlu olacaktır. 

 ARDEB programlarına başvuru yapabilmek için; 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/presenting-europes-innovation-kitchen-sme-instrument-report-2018
https://ec.europa.eu/easme/en/news/presenting-europes-innovation-kitchen-sme-instrument-report-2018
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-supp-info-innotestbeds-18-20_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-supp-info-innotestbeds-18-20_en.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u58/h2020-im-ac-innotestbeds-18-20_en.pdf
mailto:ncpnmp@tubitak.gov.tr
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-proje-basvurularinin-e-imza-ile-alinma-sureci-basladi


 
4/2018 

 
              
 

5 
 

-Proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli Elektronik 
Sertifikaya (NES) sahip olmaları, 
-Kurum/kuruluş yetkililerinin başvuru sisteminde doğru bir şekilde kayıtlı olduğundan emin olunması ve 
sistemde yer almayan kurum/kuruluş yetkililerinin sistem üzerinden yetki tanımlarını yapmalarının 
sağlanması, 
-Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerekli yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart 
okuyucu, kart) temin edilerek kurulması, 
-Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve doğru çalıştığından emin olunması gerekmektedir. 

  
Proje başvurularında sıkışıklık yaşanmaması için, NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına yeteri 
süre kadar önceden başvurulması önem arz etmektedir. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da 
yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak 
olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir. 
  

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için: 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf  

Soru ve önerileniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, ODTÜ ve İTÜ İşbirliğinde Marie Curie 2018-2019-2020 Çağrıları Konferansı 
Gerçekleşti! 
 

7 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da; 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile “Ufuk2020 Marie Sklodowska-Curie 
2018-2019-2020 Çağrıları Konferansı” düzenledi. 

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020 Programı kapsamında yer alan Marie 
Skłodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak 
onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek, mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye 
ve yatırıma katkıda bulunuyor.  Alan bu anlamda toplumsal sorunlara da çözümler arıyor. 

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen konferanslar boyunca, MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı, 
gelecek hedefleri ve 2018-2019-2020 yıllarında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgiler 
sunuldu. 

Konferanslarda, Avrupa Komisyonu temsilcisi Dr. Stijn Delaure tarafından MSCA Bireysel Bursları (IF); Yenilikçi 
Eğitim Ağları (ITN); Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (RISE); Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları 
hakkında;  Dr. Abdullah Demir ve Dr. Antonino Puglisi tarafından MSCA Bireysel Bursları proje önerisinin nasıl 
yazılacağı hakkında;  Prof. Dr. Mehmet Zeyrek ve Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe tarafından hakem gözüyle 
proje önerisi yazım detayları hakkında; Tuğba Arslan Kantarcıoğlu tarafından MSCA Ulusal İrtibat Noktası 
Hizmetleri hakkında; Dr. Sara Banu Akkaş tarafından ODTÜ EURAXESS Hizmet Merkezi hakkında sunumlar 
yapıldı. 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf
mailto:ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr
https://h2020.org.tr/tr/haberler/tubitak-avrupa-komisyonu-odtu-ve-itu-isbirliginde-marie-curie-2018-2019-2020-cagrilari
https://h2020.org.tr/tr/haberler/tubitak-avrupa-komisyonu-odtu-ve-itu-isbirliginde-marie-curie-2018-2019-2020-cagrilari
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/rise
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/cofund
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Avrupa Komisyonu tarafından açılan MSCA Bireysel Burslar (IF) çağrısı 12 Eylül 2018 tarihine kadar 
başvuruları kabul edeceğinden, konferanslarda proje hazırlama/sunma, dikkat edilecek hususlar, hakem ve 
bursiyer deneyimleri oturumlarına özel olarak yer verildi. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay 
arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurtdışından Türkiye’ye yeni 
gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen 
akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerinin MSCA çağrılarından, TÜBİTAK Proje Öndeğerlendirme 
Desteğinden ve MSCA Ulusal İrtibat Noktasının sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında 
etraflıca bilgilendirilmesi hedeflendi. 

7 Haziran 2018 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde; 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere dair sunumlar aşağıda yer almaktadır: 

Ankara Konferansı (ODTÜ): 

Konferans Programı 

Stijn DELAURE, Avrupa Komisyonu (Sabah ve Öğlen oturumlarında gerçekleştirilen tüm sunum) 

Dr. Abdullah DEMİR, Bilkent Üniversitesi (How to Succeed in Getting an MSCA Individual Fellowship?) 

Prof. Dr. Mehmet ZEYREK, ODTÜ (How to Write a Successful MSCA IF Proposal from an Expert Viewpoint) 

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, TÜBİTAK (“MSCA National Contact Point Services” and “EURAXESS – 
Researchers in Motion”) 

Dr. Sara Banu AKKAŞ, ODTÜ (Middle East Technical University as EURAXESS Service Center) 

  

İstanbul Konferansı (İTÜ): 

Konferans Programı 

Stijn DELAURE, Avrupa Komisyonu (Sabah ve Öğlen oturumlarında gerçekleştirilen tüm sunum) 

Dr. Antonino Puglisi, İTÜ (How to Succeed in Getting an MSCA Individual Fellowship?) 

Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE, Kadir Has Üniversitesi (How to Write a Successful MSCA IF Proposal from 
an Expert Viewpoint) 

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, TÜBİTAK (“MSCA National Contact Point Services” and “EURAXESS – 
Researchers in Motion”) 

 

12-13 Ekim 2018 Erasmusdays Etkinlikleri İçin Açık Davet 

 

İlki 2017 yılında düzenlenen "Erasmusdays" Avrupa feslivalinin ikincisi 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde 20 
farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecektir. Erasmusdays 2018 etkinliği ile Erasmus+ 
yararlanıcılarının yanısıra uluslararası hareketlilik ve Avrupa vatandaşlığı ile ilgili tüm paydaşların bir araya 
getirilmesi hedeflenmektedir.  
 
Eramusdays Etkinliğine Nasıl Dahil Olabilirsiniz? 

https://h2020.org.tr/tr/destekler/marie-curie-proje-on-degerlendirme-destegi
https://h2020.org.tr/tr/destekler/marie-curie-proje-on-degerlendirme-destegi
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/msca-calls.conference-agenda-final.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/sld_-_msca_conference_turkey_7-8_june_2018_v5.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/abdullah.demir_.msca_metu_presentation_7june2018.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/msca_zeyrek_0.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u401/tugba_sunum_1.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/sarabanuakkas.euraxess_presentation_metu.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/msca-calls.conference-agenda-final.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/sld_-_msca_conference_turkey_7-8_june_2018_v5.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/antonino.puglisi.how_to_succeed_in_getting_an_individual_fellowshipv3.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/msca.sinem_.akgul_.acikmese.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u401/tugba_sunum_1.pdf
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Erasmus+ hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus+ proje sonuçlarının paylaşılmasına yönelik: 
 
> Her kesimden Erasmus+ yararlanıcısı projelerinin sonuçlarını ve etkinliklerini paylaşmaya davet 
edilmektedir. Proje sahibi her kurum kendi etkinliğini planlayabilecektir. 

 
> Erasmus+ yararlanıcılarının, Erasmus+'ın potansiyel yararlacısı tüm hedef gruplarla (kamu, kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, öğrenciler, gençler, tüm vatandaşlar) birlikte deneyimlerini paylaşabilecekleri etkinlikler 
planlanabilecektir.  

 
> Etkinlikler; seminerler, ortak toplantılar, fotoğraf sergileri, konserler, tarihi ve turistik ögeleri kullanarak 
yapılan görsellik çalışmaları gibi geniş bir yelpazede planlanabilecektir.  

 
> Bilindiği üzere 2018 yılı Avrupa Kültürel Miras Yılı olarak kutlanmaktadır. Kültürel mirası one çıkaran 
etkinlikler de bu kapsamda değerlendirilebilecektir.  
 

Bu doğrultuda, 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Erasmusdays kapsamında ülkemizde etkinlik düzenlemek 
isteyen tüm yararlanıcı kurum ve kuruluşlarımızın etkinliklerini www.erasmusdays.eu adresine girmeleri 
beklenmektedir. İlgili adresten haritaya kendi kurumunuzun adıyla birlikte etkinliğinizi girmenizin 
projenizin ve kurumunuzun görünürlüğününe katkı sunacağı değerlendirmektedir. Ayrıca, Erasmusdays 
faaliyetlerinize ilişkin Erasmusdays logosunun da yer aldığı fotoğraflarınız Türkiye Ulusal Ajansı sosyal 
medya ve internet sayfası üzerinden de yayınlanabilecektir.   
 
Tüm yararlanıcılarımız 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Erasmusdays kapsamında etkinlikler gerçekleştirmeye 
davetlidir. Sorular ve etkinlik fotoğraflarınız için iletisim@ua.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.  
 
Göz Önünde Bulundurulması Gereken Önemli Hususlar: 
 
> Etkinliklerin 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi, 
> Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların #ErasmusDays etiketi kullanılarak yapılması, 
> Etkinliğin her safhasında aşağıdaki kitte verilen görselin kullanılması, 
> Etkinliğin görünürlüğünün artması için yerel basınla çalışılması, 
> Etkinliğin Avrupa etkinlik haritasına kaydının yapılması. 

 

Erasmusdays etkinlik ana sayfası ve kayıt yapmak için: 

 https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018-en/  
 
Görsel kit için:    

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/görsel-kit-için-
tıklayınız-.jpg?sfvrsn=0  

mailto:iletisim@ua.gov.tr
http://www.erasmusdays.eu/
http://www.erasmusdays.eu/
https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018-en/
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/görsel-kit-için-tıklayınız-.jpg?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/görsel-kit-için-tıklayınız-.jpg?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/görsel-kit-için-tıklayınız-.jpg?sfvrsn=0


 
4/2018 

 
              
 

8 
 

 
Erasmus+ özet bilgi için:  

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/erasmus-özet-bilgi-
için-tıklayınız-.pdf?sfvrsn=0 

2017 Erasmusdays etkinliğinden örnekler için:   

 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/2017-erasmusdays-etkinliğinden-örnekler-için-
tıklayınız-.png?sfvrsn=0 

 
C) BİLGİ GÜNLERİ VE PROJE PAZARLARI 
 

Çevre Alanı Bilgi Günü ve Proje Pazarı, 11-12 Eylül, Brüksel 

Ufuk2020 “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” alanının 14 Kasım 2018 tarihinde 
açılması beklenen 2019 çağrıları özelinde Avrupa Komisyonu tarafından, Brüksel’de 11-12 Eylül 2018 
tarihlerinde bir Bilgi Günü ve Proje Pazarı düzenlenecektir.  

Etkinlikte Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından 2019 çağrıları ve başvuru koşulları hakkında bilgilendirme 
yapılacaktır. Ayrıca Proje Pazarı aracılığıyla katılımcılar birbirleriyle tanışabilecek ve işbirliği fırsatlarını 
tartışabileceklerdir. 

Bahse konu etkinlik söz konusu alanın 2019 çağrılarına başvuru yapmayı planlayan tüm katılımcılara açıktır. 
Etkinlik öncesi hazırlık yapabilmek adına 2019 çağrılarının incelenmesi önem arz etmektedir. 

Etkinliğin kayıt sayfası Avrupa Komisyonu tarafından açılacaktır.  

Kayıtlar açıldıktan kısa bir süre sonra katılım kontenjanının dolma ihtimali bulunmaktadır. 

Bu nedenle lütfen kayıt sayfasını düzenli kontrol ediniz: https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-
day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april 

 

Yeni Nesil İnternet Teknolojileri Forumu, 13 Eylül, Porto 

 

Yeni Nesil İnternet Teknolojileri (Next Generation Internet-NGI) alanında önemli etkinliklerden biri olan The 
Next Generation Internet Forum 2018 13 Eylül 2018'de Porto'da düzenlenecektir. 

Foruma katılım ücretsiz olup kayıt olunması gerekmektedir.  

Kayıt olmak için: https://www.eventbrite.co.uk/e/ngi-forum-2018-porto-tickets-46694300911  

NGI Forumu, çeşitli araştırma ve inovasyon alanlarındaki çalışmaları ile geleceğin internetini tasarlama ve 
iyileştirme yolunu açan aktörleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. NGI Forum, gizlilik ve güvenlik, merkezi 
olmayan veri yönetimi, yapay zeka ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerden önde gelen 
uzmanlarla bilgi paylaşımı için önemli bir fırsattır. 

NGI forumuna katılarak: 

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/erasmus-özet-bilgi-için-tıklayınız-.pdf?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/erasmus-özet-bilgi-için-tıklayınız-.pdf?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/Erasmus-Programı-Duyuru-ve-Etkinlikleri/erasmus-özet-bilgi-için-tıklayınız-.pdf?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/2017-erasmusdays-etkinliğinden-örnekler-için-tıklayınız-.png?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/2017-erasmusdays-etkinliğinden-örnekler-için-tıklayınız-.png?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/2017-erasmusdays-etkinliğinden-örnekler-için-tıklayınız-.png?sfvrsn=0
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
https://www.eventbrite.co.uk/e/ngi-forum-2018-porto-tickets-46694300911
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 Alanında uzman kişileri dinleyerek son araştırma trendlerini takip edebilir, 
 KOBİ'ler, yeni başlayanlar, endüstri oyuncuları, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları ile serbest 

fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. 

Forumun ana hedefleri: 

 Yeni Nesil İnternet girişimini ve hedeflerini tanıtmak, 
 NGI paydaş ekosistemine araştırmacıları, KOBİ'leri ve girişimleri, endüstri oyuncularını, politika 

yapıcıları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek, 
 H2020 NGI alanındaki açık çağrılara nasıl katılacağınız konusunda rehberlik etmek. 

 ICT Alanı NGI çağrıları; 

ICT-24-2018-2019 NGI-An Open Initiative çağrısı hakkında detaylı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-24-2018-
2019.html  (Son başvuru tarihi: 28 Mart 2019) 

ICT-25-2018-2020 Interactive Technologies çağrısı hakkında detaylı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-
2020.html  (Son başvuru tarihi: 14 Kasım 2018) 

ICT-30-2019-2020 An Empowering, Inclusive NGI çağrısı hakkında detaylı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-
2020.html  (Son başvuru tarihi: 28 Mart 2019) 

ICT-31-2018-2019 EU-US Collaboration on NGI çağrısı hakkında detaylı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-31-2018-
2019.html  (Son başvuru tarihi: 28 Mart 2019) 

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

 
TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri hakkında  daha fazla bilgi için:  
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi 

NGI FORUM 2018 hakkında daha fazla bilgi için:  
https://ngiforum.eu/  

 

Ufuk2020 Enerji Alanı Bilgi Günü, Proje Pazarı, 5 Ekim, Brüksel 

Ufuk2020 “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” alanının 5 Eylül 2018 tarihinde açılması beklenen 2019 “Enerji 
Sistemi ve Akıllı Şebekeler” ve “Akıllı Şehirler ve Toplumlar” çağrıları özelinde Avrupa Komisyonu tarafında, 
Brüksel’de 5 Ekim 2018 tarihinde bir Bilgi Günü ve Proje Pazarı düzenlenecektir.  

Etkinliklerde Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından 2019 çağrıları ve başvuru koşulları hakkında 
bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeyle eşgüdümlü olarak düzenlenecek olan Proje Pazarı aracılığıyla ise 
katılımcılar birbirleriyle tanışabilecek ve işbirliği fırsatlarını tartışabileceklerdir. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-24-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-24-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-31-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-31-2018-2019.html
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
https://ngiforum.eu/
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Etkinlik odağındaki çağrı başlıkları şunlar: 

Enerji Sistemi ve Akıllı Şebekeler 

 Flexibility and retails market options for the distribution grid 
 Solutions for regional cooperation in the transmission grid 
 Research on advanced tools and technological development 
 European Islands Facility 
 Big data solutions for energy 

Akıllı Şehirler ve Toplumlar 

 Call for Smart Cities and Communities 

Etkinliğin kayıt sayfası Avrupa Komisyonu tarafından açılacaktır. Kayıtlar açıldıktan kısa bir süre sonra katılım 
kontenjanının dolma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle lütfen https://ec.europa.eu/inea/en/news-
events/events/horizon-2020-energy-info-day kayıt sayfasını düzenli kontrol ediniz. 

Kişiselleştirilmiş Tıp Konferansı, 20-21 Kasım, Berlin 

Uluslararası Kişiselleştirilmiş Tıp Konsorsiyumu (International Consortium for Personalised Medicine - 
ICPerMed) tarafından düzenlenen ilk konferans olan “Personalised Medicine in Action” Konferansı 20-21 
Kasım 2018 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecektir. Konferansın amacı Kişiselleştirilmiş Tıp alanında 
uygulamadaki en iyi örneklerin paylaşımı olacaktır.  

Konferansın web sitesi için: 

https://www.icpermed.eu/en/ICPerMed-Conference-2018.html  

Taslak program için:  

https://www.icpermed.eu/en/conference-2018-program.php  

Konferansa katılım sınırlı sayıda olduğundan katılım sağlamak isteyenlerin kayıt yaptırması önem arz 
etmektedir. 

Kayıt için: https://icpermed2018.besl-eventservice.de/front/index.php  

Konferans hakkında bilgi almak için ncphealth@tubitak.gov.tr ya da derya.donertas@tubitak.gov.tr 
adreslerine email atabilirsiniz. 

 

ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe, 4-6 Aralık 2018, Viyana  

Avrupa’nın en önemli ve en büyük ICT etkinliği olarak değerlendirilen ICT 2018 Konferansı 4-6 Aralık 2018'de 
Viyana'da  gerçekleştirilecektir. 

Araştırmacılar, sanayi temsilcileri, girişimcilerin de aralarında olacağı ve 4000'in üzerinde katılımcı beklenen 
etkinlik “Imagine Digital – Connect Europe” teması odağında dört ana bileşen  altında düzenlenecektir : 
Konferans, İşbirliği Oturumları, Proje Fuarı ve StartUp Forum   

ICT2018 etkinliğine katılarak: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-1-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-2-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-6-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-8-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-ict-11-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-scc-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day
https://www.icpermed.eu/index.php
https://www.icpermed.eu/en/ICPerMed-Conference-2018.html
https://www.icpermed.eu/en/conference-2018-program.php
https://icpermed2018.besl-eventservice.de/front/index.php
mailto:ncphealth@tubitak.gov.tr
mailto:derya.donertas@tubitak.gov.tr
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 ICT alanındaki son araştırma trendlerini takip edebilir, 
 Avrupa'nın H2020 Programı ICT alanına 2019 - 2020 yılları arasında sağlayacak olduğu araştırma fonu 

için ICT öncelikleri hakkında bilgi edinebilir, 
 "Networking" oturumlarında alanınızdaki doğru kişiler ile buluşarak ortaklıklar kurabilir, 
 Avrupa'nın ICT alanında yürütülen projelerinin son çıktılarının sergileneceği fuarda, alanınızdaki ilgili 

kişiler ile bir araya gelebilir, 
 Inovasyon ve Girişimcilik Forumu ile inovasyon ekosistemi ve yatırımcılar ile bir araya gelebilirsiniz. 

“Networking” oturumuna başvurular için: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-
networking-session-ict-2018-4-6-december-2018-vienna-austria  

Stant başvuruları için: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-space-ict-2018-exhibition-
4-6-december-2018-vienna-austria  

Etkinlik programı ile aşağıdaki araştırma alanları kapsanacaktır: 

 Artificial intelligence and the next digital transformation of industry 
 The European data economy – realizing the potential of big data for the digital single market; 
 High-Performance Computing (HPC) in Europe: development of the HPC ecosystem in applications 

and services 
 The role of digital skills in education and life-long learning 
 Challenges of a connected, yet secure, European society 
 Creativity and the Arts in Innovation 
 The future of research partnerships after Horizon 2020 
 eGovernment and the possibilities of digital citizenship 
 Empowerment of social media users through media literacy 

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri hakkında  daha fazla bilgi için:  

https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi  

ICT 2018 hakkında daha fazla bilgi için:   

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe  

 
D) UFUK 2020 PROGRAMI ÇAĞRILARI 
 
ERC Advanced Grant 2018 Çağrısı Yayımlandı! 

ERC Advanced Grant 2018 Çağrısı 450 milyon €’luk bir bütçe ile 23 Mayıs 2018 tarihinde yayımlandı. Çağrı 
kapsamında 194 araştırmacının desteklenmesi hedefleniyor. Çağrının son başvuru tarihi 30 Ağustos 2018. 

Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim 
câmiasında lider pozisyonunda olan bilim insanları bu çağrıya başvurabiliyor. Sosyal bilimler dâhil tüm 
araştırma konularından başvurular alınmakta. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri, 
bilimsel mükemmeliyete göre değerlendiriliyor.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-networking-session-ict-2018-4-6-december-2018-vienna-austria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-networking-session-ict-2018-4-6-december-2018-vienna-austria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-space-ict-2018-exhibition-4-6-december-2018-vienna-austria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-space-ict-2018-exhibition-4-6-december-2018-vienna-austria
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
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Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmakta. Bazı 
özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük 
araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 3.5 Milyon Avro’ya kadar çıkabiliyor. 

2018 Çalışma Programı’nda belirtilen yeniden başvurma kurallarına göre, ERC-2017 kodlu çağrılarda ilk 
aşamada B veya C notu alan araştırmacılar ve ERC-2016 kodlu çağrılarda ilk aşamada C puan almış 
araştırmacılar ERC-2018-AdG çağrısına başvuru yapamazlar. 

ERC’nin ilgili resmî sayfasına https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından 
oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan aşağıdaki konularda TÜBİTAK’tan destek almak 
mümkündür.  

 ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme 
desteği, seyahat desteğini içerir. 

 Eşik Üstü Ödülü: Alınan puana göre 12.000 Avro’ya kadar ödül verilmektedir. 
 Başarı Ödülü: Proje türüne ve bütçesine göre 350.000 Avro’ya kadar ödül verilmektedir. 
 Transfer Ödülü: Yurtdışından ERC projesi ile Türkiye’ye gelecek araştırmacılara özel, proje türüne göre 

35.000 Avro’ya kadar ödül verilmektedir. 

Çağrı başvuru sayfası:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-
adg.html  

Önemli Dokümanlar: 

ERC 2018 Yılı Çalışma Programı 
Information for Applicants to the Advanced Grant 2018 Call  
Çağrı Başvuru Sayfası 
ERC AdG Proposal Template 

Diğer dokümanlar: 

Rules for Submission and Evaluation 
Guide for Peer Reviewers 
Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement 
Horizon 2020 Online Manual (Submit A Proposal) 
Participant Portal IT Manual 
Horizon 2020 ERC Model Grant Agreement (Mono-Beneficiary) 
Horizon 2020 ERC Model Grant Agreement (Multi-Beneficiary) 

Yatay konular 

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data 
Guidelines on Data Management  

Geçtiğimiz yılların ERC Panelist listeleri 

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
http://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/erc-bas-arastirmaci-gelistirme-programi
http://ufuk2020.org.tr/tr/oduller/esik-ustu-odulu
http://ufuk2020.org.tr/tr/oduller/basari-odulu
http://ufuk2020.org.tr/tr/oduller/basari-odulu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide18-erc-adg_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-erc-adg-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/sgl/erc/h2020-erc-se-rules-amended2_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/h2020_peer-review_erc-stg-cog-adg-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Introduction
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-mono_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-mono_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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2017 AdG Panel Başkanlarının Listesi 
2008-2016 AdG Panel Üyelerinin Listesi (toplu) 

 

Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Çağrıları Açıldı! 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening 
Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı yayınlanmıştır. Bu alan, Ufuk2020 ana bileşenlerine ek 
olarak Türkiye’nin de önemli bir parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanı bölgelerinin araştırma ve teknoloji 
geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemekte olup;  AB Üye ülkeleri ile Türkiye gibi 
Asosiye ülkelerde bulunan araştırma merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği 
farklılıklarını azaltmayı ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı 2018 yılı çağrıları, Takım Oluşturma 
(Teaming)-2. Aşama ve Eşleştirme (Twinning) başlıkları altında başvuruları kabul etmektedir. Bahsi geçen 
çağrılar 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle açılmış olup, 15 Kasım 2018’e kadar başvuruları kabul edecektir. 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening 
Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı’na ulaşmak için: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-
sewp_en.pdf  

Bu çağrılardan Takım Oluşturma (Teaming)- 2. Aşama; geçmiş yıllarda Takım Oluşturma (Teaming) çağrısı 
kapsamında desteklenen projelerin devamı niteliğinde projelere yönelik olup daha önce desteklenmiş projesi 
olmayan araştırma gruplarının başvurusuna açık değildir. 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı 
ncpwidening@tubitak.gov.tr   adresi aracılığı ile TÜBİTAK’a iletebilirsiniz. 

 

ACT ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı! 

 
ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating 
CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Güvenilir, temiz 
ve verimli enerji" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. 
Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal 
programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası 
çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama 
(CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.  
Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) 
04/06/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal 
uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) 
istenecektir. Ön öneriler için başvurular 04 Haziran 2018 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 12 Eylül 
2018 (13:00:00 CEST)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler, çağrı metninde (http://www.act-ccs.eu/calls) belirtilen 
en az üç ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/CLIMIT/1220788300457 kullanılarak sunulmalıdır.   
 

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u391/erc_2017_adg_panel_chairs.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u391/2008to2016_adg_panel_members.pdf_0.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
mailto:ncpwidening@tubitak.gov.tr
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/act-era-net-cofund-projesi-2018-yili-cagrisi-acildi
http://www.act-ccs.eu/calls
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/CLIMIT/1220788300457
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Çağrı metni için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/act_era_net_cagri_metni.pdf  
 
Matchmaking işlemi ve çağrı konularında diğer ülkelerde çalışan diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak 
amacıyla, çağrı web sayfasında yayınlanması için matchmaking formu doldurmanız ve ilgili formu 
ufuk.atay@tubitak.gov.tr adresine  iletmeniz beklenmektedir. 
 
Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir.  
Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların 
eş zamanlı olarak ulusal başvuru yapması da gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan 
ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik 
ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 21 Eylül 2018 tarihine kadar http://ardeb-
pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. 
Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 26 Eylül 2018 tarihine kadar aşağıdaki 
adrese göndermeleri gerekmektedir. 
 
Basılı kopya gönderimi için; 
TÜBİTAK-ARDEB 
Tunus cad. No:80 Kavaklıdere/Ankara 
 
ACT ERA-NET projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.act-ccs.eu adresinden ulaşılabilir. 
 
 
TÜBİTAK, Marie Curie COFUND ile Yurtdışından 100 Araştırmacıyı Davet Edecek! 

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı’nın katkıları ile Eylül 2017 tarihinde başvurusunu tamamladığı “CoCirculation2” adlı proje önerisi 
Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucu fonlanmaya hak kazandı. 

Bu başvuru Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı’nda desteklenen Marie Curie COFUND projesi olan 
“CoCirculation Projesi”nin devamı niteliğinde yazıldı. 2011 yılında desteklenen ilk projede olduğu gibi, bu 
ikinci proje de “BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı” adıyla Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülecektir. 

Desteklenen proje kapsamında 4 ayrı çağrı yayınlanacak ve her çağrıda 25 olmak üzere toplam 100 Türk ya 
da yabancı araştırmacı yurtdışından Türkiye’deki akademi ve sanayi kuruluşlarına araştırma yapmak üzere 
davet edilecektir.  

Araştırmacıların araştırma konularında herhangi bir sınırlama bulunmamakla beraber, araştırma sürelerinin 
24 ay olması gerekiyor. Araştırmacılar proje önerilerini yazarken, Türkiye’den diledikleri bir araştırma 
kuruluşunu (akademi ya da sanayi fark etmeksizin) seçmekte özgürler. Mülteci statüsündeki araştırmacılar 
ve akademik olmayan (büyük sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan 
araştırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunmaktadır. Araştırmacılar 6 aya kadar mevcut 
kuruluşlarından farklı bir kuruluşta görevlendirilebilecekler. Ayrıca engelli araştırmacıların ek ihtiyaçları için 
de ek destek imkânı sağlanabilecektir. 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/act_era_net_cagri_metni.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/matchmaking_form.docx
mailto:ufuk.atay@tubitak.gov.tr
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.act-ccs.eu/
https://h2020.org.tr/tr/haberler/tubitak-marie-curie-cofund-ile-yurtdisindan-100-arastirmaciyi-davet-edecek
https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2236-co-funded-brain-circulation-scheme-co-circulation-scheme
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BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı adıyla devam edecek olan bu projenin 
toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin yarısı Avrupa Komisyonu’nca karşılanacak. 
Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş; 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ 
kurma bütçesi verilecektir. Söz konusu rakamlar Marie Sklodowska Curie Programı’nın Bireysel Bursları 
kapsamında tüm Avrupa’da araştırmacılara verilen burs miktarı ile benzerlik göstermektedir. 

Program kapsamında ilk başvurular 1 Ağustos 2018 tarihinden 30 Ekim 2018 tarihine kadar alınmaya 
başlayacaktır. Bu çağrı için son başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla Türkiye’de olmamak 
ve deneyimli araştırmacı olmak (ya doktora derecesine sahip olmak ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine 
sahip olmak) şartını sağlayan araştırmacılar Türkiye Araştırma Alanı'nda bir araştırma kuruluşu (akademik ya 
da akademik olmayan) ile birlikte başvuru hazırlıklarına şimdiden başlayabilirler.  

Mülteci araştırmacılar ve de akademik olmayan araştırma kuruluşlarının esnek başvuru koşulları ile diğer tüm 
detaylar ve çağrı takvimi için:  

https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-
programmes/content-2236-co-funded-brain-circulation-scheme-co-circulation-scheme 

Sorular için cocirculation2@tubitak.gov.tr adresi ile irtibata geçilebilir. 

 

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri Çağrısı Açıldı! 

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili 
alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatıldı. Proje çağrısına, en az 1 katılımcının 
endüstriden olması kaydı ile en az 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Bir 
projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekiyor. 

Çağrı kapsamında fotovoltaik (PV) ve yoğunlaştırıcı güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı 
konularındaki Ar-Ge projeleri destekleniyor. Desteklenecek alanlar aşağıdaki gibidir: 

A) Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri 

B) Gelişmekte Olan PV Teknolojileri 

C) Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri 

D) PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler 

E) Düşük Maliyetli ve Yeni Nesil Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Teknolojileri 

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 
2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve 
geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların 
belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve 
bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Başvuruların 2 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması beklenmektedir. 

https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2236-co-funded-brain-circulation-scheme-co-circulation-scheme
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2236-co-funded-brain-circulation-scheme-co-circulation-scheme
mailto:cocirculation2@tubitak.gov.tr
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Çağrıya katılım gösterecek araştırmacıların kuruluş tiplerine göre 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı'na veya 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na 
başvurmaları gerekiyor. 

Çağrı ilanının Türkçe metnine ulaşmak için:   

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/solar-duyurusu.pdf  

İlgili çağrı metnine ulaşmak için:  

http://www.solar-
era.net/files/1115/2837/1841/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_Cofund_2_Call_revised_20180607.pdf 

 

EMBL Disiplinlerarası Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu EIPOD Başvurularınızı Bekliyor! 

 
EMBL (European Molecular Biology Laboratory) Disiplinlerarası Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu (EMBL 
Interdisciplinary Postdocs Fellowship - EIPOD) 3 yıl süreyle verilecek olup, finansman EMBL ve Maria 
Sklodowska-Curie Ortak Fonlama Programı bütçesinden karşılanacaktır. Başvuru sahiplerinin ilgi duydukları 
araştırma alanında, disiplinlerarası bir çalışmayı içeren proje önerisini EMBL merkezlerinde yer alan araştırma 
gruplarından en az ikisini dâhil ederek hazırlaması gerekiyor. Ayrıca projelerde endüstri ve akademiden gelen 
dış ortakların yer alması uygun bulunmaktadır. 

EMBL araştırma birimlerine,  

https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_units/index.html,  başlıklarına ise 
https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_topics/index.html bağlantısından 
erişilebilir.  

Kimler Başvurabilir? 

EIPOD burs programına tüm uluslardan doktora sonrası araştırma yapmak isteyen araştırmacılar başvurabilir. 
Bununla birlikte, başvuru sahibinin mükemmellik seviyesinde disiplinlerarası çalışmalar yapmakta olması 
zorunlu. Başvuru sahibi, doktora derecesine ya da 4 yıl boyunca tam zamanlı araştırma tecrübesine sahip 
olmalıdır. Hâlihazırda başka bir enstitüde doktora sonrası araştırma yapmakta olan araştırmacılar programa 
başvuru yapabilir. Hâlen EMBL’de çalışmakta olan araştırmacılar son başvuru tarihinde, son 3 yılda EMBL’deki 
çalışma süresi 12 ayı geçmemek koşuluyla programa başvurabilirler. 

Başarılı adaylar, EIPOD programıyla birlikte EMBL Doktora Sonrası Araştırma Programı’na da katılacaklar ve 
EMBL’de ileri seviye eğitim ve kariyer fırsatlarına sahip olacaklar. 

Başvurular EMBL’ye doğrudan yapılmaktadır: https://erecruit.embl.de/eipod-
app/?_ga=2.240690304.2001513204.1499236999-1768974779.1441010265#!login  

Program hakkında detaylı bilgi için :  https://www.embl.de/training/postdocs/08-eipod/EI3POD-
programme-overview/index.html  

 

 

 

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/solar-duyurusu.pdf
http://www.solar-era.net/files/1115/2837/1841/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_Cofund_2_Call_revised_20180607.pdf
http://www.solar-era.net/files/1115/2837/1841/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_Cofund_2_Call_revised_20180607.pdf
https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_units/index.html
https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_topics/index.html
https://www.embl.de/training/postdocs/index.html
https://erecruit.embl.de/eipod-app/?_ga=2.240690304.2001513204.1499236999-1768974779.1441010265#!login
https://erecruit.embl.de/eipod-app/?_ga=2.240690304.2001513204.1499236999-1768974779.1441010265#!login
https://www.embl.de/training/postdocs/08-eipod/EI3POD-programme-overview/index.html
https://www.embl.de/training/postdocs/08-eipod/EI3POD-programme-overview/index.html
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 Önemli Tarihler 

12 Eylül   Başvuru için son tarih 

13 Eylül - 1 Ekim  Başvuruların uygunluk değerlendirmesi 

22  Ekim  
Seçilen adaylara davetiye gönderilmesi 

Başvurusu reddelinlere bilgi verilmesi 

3 Aralık öncesi Seçilen adayların EMBL merkezlerine ziyareti 

3 Aralık Seçilen adayların EMBL Heidelberg Merkezi’ni ziyareti 

4 Aralık Mülâkat (EMBL Heidelberg) 

10 Aralık Desteğe hak kazanan adayların bilgilendirilmesi 

  

İletişim 

Başvuru ve program hakkında sorularınızı aşağıdaki irtibat noktalarına iletebilirsiniz. 

Brenda Stride, Doktora sonrası Program Direktörü 

Rachel Coulthard-Graf, Kariyer Gelişim Danışmanı 

EMBL Heidelberg, Meyerhofstraße 1, 69117 Heidelberg, Germany 

Tel: +49 6221 387-8329 

E-mail: eipod@embl.org 

 
 
E) HİBE DUYURULARI 
 
Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı! 
 
Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Programları çağrı 
metinleri yayınlandı. 
 
2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar ile okul öncesi 
dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı 
hedefleyen projeler desteklenmektedir. 
 
Çağrı metinlerine aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4004 
4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4005  
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı: http://bilimiz.tubitak.gov.tr/  
4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4007  
  
4004, 4005 ve 4007 programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi 
üzerinden 3 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında elektronik imza ile alınacaktır. 

mailto:eipod@embl.org
http://tubitak.gov.tr/4004
http://tubitak.gov.tr/4005
http://bilimiz.tubitak.gov.tr/
http://tubitak.gov.tr/4007
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/
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4006 programı başvuruları ise http://bilimiz.tubitak.gov.tr/  adresi üzerinden 22 Ekim – 22 Kasım 2018 
tarihleri arasında yapılacaktır. 
 
 
Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı Çağrısı Açıldı! 
 
Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek 
nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi 
fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 
ile; 

-Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye 
ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması, 
-Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek 
katma değerli üretim ortamının oluşturulması, 
-Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi 
ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması, 
-Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her 
evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi, 
-Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması, 
-Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi 
ekosisteminin oluşturulması, 
-Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim 
sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması hedeflenmektedir. 

 
Tech – InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı,  Teknoloji 
Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar 
sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından 
gerçekleştirilecektir.  
 
Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği 
katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının 
%10’u kadar genel gider desteği de sağlanacaktır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen 
TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar 
teminat karşılığı ön ödeme yapılacaktır. 
 
TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik 
olmak üzere 2 ana koşula bağlı olacaktır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış 
durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların 
bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla 
kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması 
hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer 

http://bilimiz.tubitak.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tech-investr-girisim-sermayesi-destekleme-programi-cagrisi-acildi
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alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe 
edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir. 
 
TÜBİTAK ile Hazine Müsteşarlığı arasında 14.06.2018 tarihinde imzalanan İş Birliği Anlaşması ile yürürlüğe 
giren yeni Tech - InvesTR programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 100 Milyon TL’lik bir bütçe ile çağrıya 
çıkılmaktadır. 
 
Çağrı metni için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/gisdep-2018_cagrisi_2018-06-13.pdf  
 
 

F) İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 
 
TÜBİTAK-Polonya (NCBR) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı! 

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek 
amacıyla oluşturulan 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı 
üçüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik 
alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedefleniyor. 

25 Haziran 2018 tarihinde açılan; ICT, enerji, sağlık ve gıda alanlarından projelerin başvurabildiği çağrının son 
başvuru tarihi 07 Eylül 2018 saat 17:00. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken 
evrakların ise en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıda verilen adrese posta ile 
iletilmesi gerekiyor. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları TÜBİTAK'a iletilmeyen proje başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ortak proje önerilerinde Türkiye'deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr 
internet adresinden elektronik olarak ortak başvuru formunu kullanarak başvuru yapmaları istenmekte. 
Polonya’daki proje ortaklarının ise NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları bekleniyor. 

TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında ortak 
kriterlere göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını 
birbirlerine bildiriyor ve ortak değerlendirme sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler destekleniyor. 
Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL olarak belirlenen proje başına üst limit, Polonya’dan 
başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN. 

Notlar: 

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi: 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr 

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktılarının İletilmesi Gereken Adres: 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü 

TUBITAK Tunus Cad. No: 80 06100 ANKARA 

Tel: (+90 312) 298 18 61 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/gisdep-2018_cagrisi_2018-06-13.pdf
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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Faks: (+90 312) 427 74 83 

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr 

  

Polonya Tarafı İletişim Bilgileri: 

NCBR – The National Centre for Research and Development 

http://www.ncbr.gov.pl/en/ 

Nowogrodzka Str. 47a 

00-695 Warsaw 

Sorumlu Kişi: Ms. Karolina Janczykowska 

Tel.: +48 22 39 07 293 

E-mail: karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl 

 
2542 - Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) ile İkili İşbirliği Programı 
 
TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Azeri bilim 
insanları arasındaki ortak Ar-Ge projeleri desteklenmektir. TÜBİTAK-ANAS işbirliği projelerinde, yurtdışı 
seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafınına, talep edilmesi durumunda, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma 
desteği de verilebilmektedir. 
 
Başvurular  uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
Çağrı bilgi notu için:  
 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2542/icerik-2542-azerbaycan-
ulusal-bilimler-akademisi-anas-ile-ikili-isbirligi-programi 
 
2544 TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı! 
 
TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan 
“Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili 
işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından 
projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 saat 17:00’dır. Ortak 
araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır: 
  
TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte 
gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. 
Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir.  
  
Türkiye'deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden 
elektronik olarak başvuru yapmaları ve ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu 

mailto:uidb@tubitak.gov.tr
http://www.ncbr.gov.pl/en/
mailto:karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2542/icerik-2542-azerbaycan-ulusal-bilimler-akademisi-anas-ile-ikili-isbirligi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2542/icerik-2542-azerbaycan-ulusal-bilimler-akademisi-anas-ile-ikili-isbirligi-programi
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakları incelenmek üzere TÜBİTAK'a göndermeleri 
gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS'in istediği biçimde JSPS'e başvuru yapmaları beklenmektedir. 
Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.  
  
TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre 
değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, 
sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek 
verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır. Anılan programa ilişkin genel 
bilgiye http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-2544-japon-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-programi  
adresinden ulaşılabilmektedir. 
  
Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje 
kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak 
belirtilmesi gerekmektedir. Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm 
seyahat masraflarını karşılamaktadır. TÜBİTAK 1001 Programı mali esasları çerçevesinde Türk tarafına 
TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat ve/veya araştırma desteği verilmektedir.  
  
TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje 
başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr  adresinden en geç 5 
Eylül 2018 saat 17:00’a kadar yapmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak 
gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 19 
Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletilmesi gerekmektedir. Son 
başvuru tarihine kadar gerekli evrakları Kurumumuza iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  
  
TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:  
 
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr  
 
Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktılarının İletilmesi Gereken Adres:  
  
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü 
TUBITAK Tunus Cad. No: 80 06100 ANKARA  
  
Tel: (+90 312) 298 14 16  
Faks: (+90 312) 427 74 83  
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr   
  
Japonya’daki ortakların başvuruları, 22 Ağustos-5 Eylül 2018 tarihleri arasında JSPS tarafından alınacaktır. 
JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiye http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html web adresinden ve 
aşağıdaki irtibat bilgilerinden erişilebilir:  
  
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)  
Bilateral Cooperation Division  

http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-2544-japon-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-programi
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
mailto:uidb@tubitak.gov.tr
http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html
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International Program Department  
5-3-1 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083 JAPAN  
Tel:+81-(0)3-3263-1755/2367/1860  
Faks: +81-(0)3-3234-3700  
E-posta: nikokukan@jsps.go.jp  

G) AYIN KONUSU-H2020 Avrupa Araştırma Konseyi-ERC Destekleri   

 Avrupa Araştırma Konseyi – ERC  
 
Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council−ERC), öncül (frontier) araştırma projelerini ve bu 
projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek 
fonlamaktadır. ERC tarafından alınan kararlar ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından 
alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır. 

 ERC bir ev sahibi kuruluş altında çalışacak bir araştırmacıyı ve araştırmacının ekibini destekler. Bu 
bakımdan diğer Ufuk2020 programlarından farklılık göstermektedir. 

 ERC’de konu kısıtlaması yoktur. Fen bilimleri, doğa bilimleri, matematik gibi alanlarla beraber sosyal 
bilimler, disiplinler arası ya da çok disiplinli alanlardaki projeler de ERC çağrılarına başvurabilir. 

 ERC’nin amacı ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli ve yüksek riskli/yüksek 
kazanımlı öncül akademik araştırma projelerine kaynak sağlamaktır. 

 Projenin yürütüleceği kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, özel sektör, vb.) bir AB üyesi veya 
Türkiye gibi Asosiye ülkede kurulmuş olması şartı aranmaktadır. 

 Ayrıca araştırmacı şu anda Avrupa ya da Asosiye ülkede olmasa da ERC tarafından fonlandığında 
zamanının %50’sini Avrupa ve/veya Asosiye ülkede geçirmeyi taahhüt ederek başvuru yapabilir. 

ERC genç ve deneyimli araştırmacıları kendi kulvarlarında daha adil değerlendirebilmek amacıyla 3 tip destek 
sunmaktadır: 

1. Starting Grant (StG) 

2. Consolidator Grant (CoG) 

3. Advanced Grant (AdG) 

ERC 2018 Çalışma Programı'nda en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek başvurabileceği SyG 
çağrısını da desteklerine eklemiştir. 

4. Synergy Grant (SyG) 

ERC bunların dışında, ERC projesi yürüten baş araştırmacılara özel ek destekler de sunmaktadır: 

5. Proof of Concept (PoC) 
 
 
 
 
 

tel:+81-(0)3-3263-1755/2367/1860
mailto:nikokukan@jsps.go.jp
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ERC Programı Alt Çağrıları  
 
ERC Starting Grant 

Doktorasını çağrı yılından 2-7 yıl önce almış genç araştırmacılar için uygundur. Örneğin ERC-2018-StG 
çağrısına 01 Ocak 2011 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında doktorasını almış araştırmacılar başvuru yapabilir. 

Doğum, askerlik ve uzun dönemli hastalık gibi araştırmaya ara verilen dönemler göz önüne alınarak bu zaman 
aralığı uzatılabilmektedir. Örneğin bir annenin dünyaya getirdiği her çocuk için doktora öncesinde veya 
sonrasında doğum gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın en az 1.5 yıllık bir süre doktora aldığı yıla 
eklenmektedir. 

Başlangıç Desteği’nden yararlanmak isteyen araştırmacıların belirli bir araştırma olgunluğuna erişmiş ve 
bağımsız araştırma yapabildiklerini göstermiş olmaları beklenmektedir. Örneğin bu gösterge doktora tez 
danışmanından bağımsız olarak bir önemli makale yayınlamak veya önemli bir makalede ana yazar olmak 
olabilir. 

Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 1.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 
Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, 
büyük araştırma altyapılarına erişim) bütçe 2 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir.     

Bu konuda daha fazla bilgi almak için çağrı yılına ait ERC Çalışma Programı ve ilgili çağrıya ait ERC Başvuru 
Kılavuzu dokümanlarını inceleyebilirsiniz. 

 

ERC Consolidator Grant 

Doktorasını çağrı yılından 7-12 yıl önce almış genç araştırmacılar için uygundur. Örneğin ERC-2018-CoG 
çağrısına 01.01.2006 - 31.12.2010 yılları arasında doktorasını almış araştırmacılar başvuru yapabilir. 

Doğum, askerlik, uzun dönemli hastalık veya klinik eğitim gibi araştırmaya ara verilen dönemler göz önüne 
alarak bu zaman aralığı uzatılabilmektedir. Örneğin bir annenin dünyaya getirdiği her çocuk için, doktora 
öncesinde veya sonrasında doğumun gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, en az 1.5 yıllık bir süre doktora 
aldığı yıla eklenmektedir.  

Güçlendirme Desteğinden yararlanmak isteyen araştırmacıların belirli bir bilimsel araştırma olgunluğuna 
erişmiş ve bağımsız araştırma yapabildiklerini göstermiş olmaları beklenmektedir. Örneğin bu gösterge 
doktora tez danışmanından bağımsız olarak birden fazla önemli makale yayınlamak veya birden fazla önemli 
makalede ana yazar olmak olabilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için çağrı yılına ait ERC Çalışma Programı 
(Work Programme) ve ilgili çağrıya ait ERC Başvuru Kılavuzu (Info for Applicants) dokümanlarını 
inceleyebilirsiniz. 

Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. Bazı 
özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük 
araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 2.75 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir. 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Info_for_Applicants_StG-CoG-2018_draft_19072017_pre-publication.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Info_for_Applicants_StG-CoG-2018_draft_19072017_pre-publication.pdf
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ERC Advanced Grant 
 
Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim 
camiasında lider pozisyonda olan bilim insanları için uygundur. Örneğin ERC-2018-AdG çağrısı için 
01.01.2008’den beri aktif olarak ileri düzey araştırma yapan araştırmacılar başvuru yapabilir. 

Doğum, askerlik ve uzun dönemli hastalık gibi araştırmaya ara verilen dönemler göz önüne alınarak bu zaman 
aralığı uzatılabilmektedir. Örneğin bir annenin dünyaya getirdiği her çocuk için doktora öncesinde veya 
sonrasında doğum gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın en az 1.5 yıllık bir süre son 10 yıllık döneme 
eklenmektedir.  

Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 
Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, 
büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 3.5 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir. 

Bu konuda daha fazla bilgi almak için çağrı yılına ait ERC Çalışma Programı ve ilgili çağrıya ait ERC Başvuru 
Kılavuzu dokümanlarını inceleyebilirsiniz. 

 

ERC Synergy Grant 

Synergy Grant ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini 
ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır. Bu anlamda Synergy 
Grant çağrısının ana hedefi, bilginin sınırlarını genişletmek, farklı disiplinler arasındaki arayüzde yeni metotlar 
ve teknikler kullanılmasını teşvik etmektir. Böylece yapılacak dönüştürücü (transformative) araştırmaların 
sadece Avrupa’da değil bütün bilim dünyasında bir mihenk taşı olması beklenmektedir. 

Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların tamamlayıcı vasıflarını, aralarındaki sinerjiyi ve bir 
araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir 
şekilde açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan araştırmacıların özel bir seçilme niteliği bulunmamakla 
birlikte ilgili çağrıların sadece müstesna başvuruların kabul edileceği, oldukça rekabetçi çağrılar olması 
planlanmaktadır. 

Synergy Grant projelerinin değerlendirmelerinin diğer ERC çağrılarından farklı şekilde yapılması 
öngörülmektedir. Öncelikle, SyG başvurusu yapan araştırmacılardan StG, CoG, AdG çağrılarından farklı 
olarak, panel seçimi yerine “keyword” seçimi yapılması istenmektedir. Ayrıca StG, CoG, AdG çağrılarının 
değerlendirilmesi iki aşamalı iken SyG çağrısında üç aşamalı bir değerlendirme olması planlanmaktadır. İlk 
aşamada B1 formu incelenirken 2. Ve 3. aşamalarda proje önerisinin tamamı değerlendirilecek ve 3. aşamada 
aynı zamanda araştırmacılarla mülakat gerçekleştirilecektir. 

Bilim Konseyi 2018 Syngery Grant çağrısına başvuru yapacak araştırmacılara anılan yıl için bir kısıtlama 
getirmezken, gelecek sene (2019) yeniden başvuru yapabilme kurallarında uygulamayı düşündüğü politikayı 
açıklamıştır. ERC-2018-SyG çağrısına başvuru yapıp ilk aşamadan C puanı almış bir projeyi sunan 
araştırmacılar 2019 yılında StG, CoG ve AdG dahil olmak üzere hiçbir ERC çağrısına, 2020 yılında ise SyG 
çağrısına başvuru yapamayacaklardır. Bunun dışında ERC-2018-SyG çağrısına başvuru yapıp ilk ya da ikinci 
aşamadan B puanı almış bir projeyi sunan araştırmacılar 2019 yılında SyG çağrısına başvuru 
yapamayacaklardır. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
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Projelerin süresi maksimum 6 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 10 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 
Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, 
büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 14 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir. 

 
Proof of Concepts Grants 
 
Bu destek ERC tarafından daha önce desteklenen baş araştırmacıların ERC fonlarına ek olarak verilen ve 
projelerin ticari/sosyo-ekonomik potansiyelini doğrulayacak, fikirlerini ticarileşmesine katkıda bulunacak 
ilave çalışmalar için verilir. 

Projelerin süresi maksimum 18 ay olup, proje başına öngörülen bütçe 150 Bin Avro'ya kadar çıkmaktadır. 

Bu konuda daha fazla bilgi almak için çağrı yılına ait ERC Çalışma Programı ve ilgili çağrıya ait ERC Başvuru 
Kılavuzu dokümanlarını inceleyebilirsiniz.  

 
H) FAYDALI BAĞLANTILAR 
 
 

TÜBİTAK Horizon 2020 Resmi Web Sitesi- www.h2020.org.tr  
 
Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı Web Sitesi- http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/  
Horizon 2020 Programı Çağrı Duyurularının ve Proje Başvurularının Yapıldığı İnternet Sitesi- 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

Hakemlik Kaydı için internet sitesi- 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  

 

Horizon 2020 Programı İdari ve Mali Süreçler Rehberi - 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf  

 

Avrupa Komisyonu’nun AB Projeleri ve Sonuçlarını Paylaştığı İnternet Sitesi- 

http://cordis.europa.eu/home_en.html  

 

Ortak arama ile ilgili CORDIS’te kayıt olunması gereken veri tabanı- 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home  

 

Ortak Aramak için İnternet Sitesi- 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html  

 

Marie Curie Programı İnternet Sitesi- http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/  

 

ERC Programı İnternet Sitesi- https://erc.europa.eu/   

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp17-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-poc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-poc_en.pdf
http://www.h2020.org.tr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://cordis.europa.eu/home_en.html
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://erc.europa.eu/
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Erasmus+ ile İlgili Resmi İnternet Sitesi- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

 

Bilgi günü, Proje Pazarı Etkinliklerinin Yayınlandığı İnternet Sitesi- 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&upcoming=yes&lg=en  

 

EURAXESS - Researchers in Motion İnternet Sitesi- https://euraxess.ec.europa.eu/  
 
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı İnternet Sitesi- 

http://www.ua.gov.tr/  
 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi İnternet Sitesi- 

http://www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=tr  

 
İstanbul Kalkınma Ajansı- http://www.istka.org.tr/    

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&upcoming=yes&lg=en
https://euraxess.ec.europa.eu/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=tr
http://www.istka.org.tr/

