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Değerli akademisyenlerimiz ve sanayi temsilcilerimiz,

Avrupa Birliği H2020 programı çok sayıda fon programını içermektedir. 
Fon programlarına başvuru aşaması, uygulanması gereken prosedürlerin 
ve yazım aşamasında dikkat edilmesi gereken kriterlerin neler olduğu 
gibi birçok bilgiyi gerektirmektedir. Sizlerin bu fonlardan yararlanmanız 
amacıyla YUTTO olarak, bunlardan başlıcalarını ve TÜBİTAK’ın destek 
mekanizmalarının olduğu fon programlarını derledik. Uluslararası 
Projeler Bilgi Notu’ndan fon programının sizler için uygunluğunu görmek 
ve ilk aşamada projeyle ilgili önemli noktalar hakkında bilgi edinmek 
amacıyla yararlanabilirsiniz. Projelerin başvuru aşaması kadar, ilerleyen 
süreçlerinde daha detaylı bilgi almak için ve öğrenmek istediğiniz farklı 
fon programları olduğunda bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

YUTTO



H  OK ULUSLU ARA IR A VE İNOVASYON 
İ BİRLİ İ DES EKLERİ BİL İ NO U
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AVRUPA İNOVASYON KONSEYİ (EIC) KOBİ HIZLANDIRICI
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YENİ VE ELİ EN EKNOLO İLER ( U URE AND 
E ER İN  ECHNOLO İES E ) BİL İ NO U

F T Fon ekanizmaları  . F T Open, 2. F T Proactive, . F T Flagships

Yüksek risk içeren, uzun soluklu, çok disiplinli ve  araştırma faaliyetleri 
desteklenmektedir. zellikle disiplinler arası araştırmaları destekleyerek yeni 
bilim dallarının ortaya çıkarılması için gerekli iklimi sağlamaktadır.

Yeni ve elişen Teknolojiler alanı, sanayi ve toplumun gelecekteki ihtiyaçlarına 
yenilikçi çözümler aramaktadır.  fon programlarıdır. Alan, bu 
bağlamda  başlığını bünyesinde barındırmaktadır

1.  Yeni ve sarsıcı teknolojiler keşfetmek amacıyla, 
olmadan bağımsız bilimsel ve teknolojik araştırmalar desteklenmektedir. elecek 
vaat eden yeni alanların tespiti ve gelişmelerinin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir. 
F T Open çağrıları sürekli açık olup, belirli tarihlerde değerlendirmeler 
yapılmaktadır.

2.  Farklı disiplinlerdeki araştırmacıları belirli alanlarda yeni 
teknolojiler üzerinde birlikte çalışmaya teşvik ederek yeni araştırma topluluklarının 
inşa edilmesine yardımcı olmaktadır.

3.  AB F T Amiral emisi önemli bilimsel ve teknolojik 
zorlukları aşmayı hedefleyen belirli bir amaca yönelik bilim odaklı ve büyük 
ölçekli araştırma girişimleridir. F T Amiral emisi projeleri, aynı hede  ve bu 
hedefe nasıl erişileceğine dair iddialı araştırma yol haritasını paylaşan çeşitli 
disiplinlerdeki yüksek nitelikli araştırma takımlarını buluşturmaktadır. F T 
Amiral emisi girişimlerinin yaklaşık 

 bütçe ile yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu girişimler akademi, 
büyük sanayi rmaları, KOBİ’ler ve araştırma kuruluşları da d hil olmak üzere 
çok sayıda paydaşı bir araya getirmektedir. Üç adet F T Flagship girişimi 
bulunmaktadır  raphene, Human Brain Project, uantum Technologies.



ARIE SKLODO SKA CURIE PRO RA I 
( SCA) BİL İ NO U

 

 

 

 

 

 

 



AVRUPA ARA IR A KONSEYİ (EUROPEAN 
RESEARCH COUNCIL ERC) BİL İ NO U

 

 

 

 

. Starting rant St  2  yıl arası 
2. onsolidator rant o   yıl arası  

. Advanced rant Ad  0 yıl, ileri araştırmalar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUREKA ON EKANİZ ALARI BİL İ NO U

U KA Fon ekanizmaları  

U KA kapsamında sunulan projeler, TÜBİTAK tarafından T YD B 
0  programıyla desteklenmektedir. Sadece sanayi şirketleri başvuru 

yapabilmektedir. Büyük ölçekli rmalar 0, KOBİ’lere  oranında destek 
sağlanmaktadır. 

Pazara yakın yenilikçi Ar e Projelerinin ulusal kaynaklarla desteklendiği bir 
uluslararası işbirliği aracıdır. Konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Başvurular 
sürekli açıktır. U KA Üyesi  ülkeden en az bir tanesinden en az bir ortakla 
başvuru yapılmaktadır.

Herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar e odaklı 
faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası 
Ar e projeleri desteklenmektedir. Projenin ana ortağı, urostars üyesi 
ülkelerden bir Ar e yoğun KOBİ olmalıdır. Hedeflenen ürün veya süreç proje 
tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

Kümelenme, bir sektörün bütün aktörlerinin aynı bölgede yer almasına verilen 
ad olarak kabul edilebilir. Kümeler, kendi aralarında bazı benzerlikler, bağlar 
veya çeşitli ticari ve üretimsel ilişkiler bulunan işletme ve şirketlerin aynı 
coğra  alanda faaliyetlerini gerçekleştirmesi yoluyla oluşurlar.

U KA Kümeleri, kendi teknoloji alanları çerçevesinde yenilikçi, sanayi 
girişimiyle oluşturulmuş, pazara yakın projeleri desteklemek üzere faaliyet 
yürütmektedir. Hem KOBİ’lerin ve hem de büyük ölçekli rmaların ihtiyaçlarını 
göz önünde tutan U KA kümeleri, endüstriyel yenilik ve ekonomik büyüme 
için birer hızlandırıcı işlevi görmektedir. U KA Kümelerinin her biri farklı 
faaliyet alanları yürüttüğünden, her bir kümenin kendi yönetimi tarafından 
belirlenen birbirinden bağımsız çağrı takvimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla 
kümelerin çağrı takvimlerinin kendi eb sitelerinden takip edilmesi 
gerekmektedir.
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EUREKA İLE İL İLİ SIK A SORULAN SORULAR

Büyük rmalara 0’a varan oranlarda, KOBİ’lere ise  oranında hibe 
desteği sağlanmaktadır. 

U KA’nın resmi internet sitesine .eureka.be adresinden erişebilir, 
ortak arayan projelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK U KA O si ile 
iletişime geçerek de ortak bulma konusunda yardım alabilirsiniz. 

U KA projelerinin değerlendirme süresi ortalama olarak  aydır. 

U KA Net ork Projelerine proje başvuruları her zaman yapılabilir. U KA 
Kümelere, kümelerin belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir.  

Üniversite ve Araştırma erkezleri, U KA projelerinde Büyük Firmalar’ın ve 
KOBİ’lerin alt yüklencisi olarak yer alabilirler.   

Proje ortağı rma yaptığı harcamaları TÜBİTAK’a beyan ederek geçerli 
masraflarının karşılığını kurumdan alır. Projeye katkı sağlayan akademisyene 
ilgili ödemeyi projeyi yürüten rma gerçekleştirir. 

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar e 
Projeleri, U KA kapsamında desteklenmektedir. 



U KA programı pazara dönük, ticarileştirilebilir Ar e projelerine destek 
sağlar, bu program aracılığıyla yatırım desteği almak mümkün değildir. 

Daha önceden T YD B’e sunulan bir proje hiç bir değişiklik ve yenilik 
yapılmaksızın U KA projesi olarak sunulamaz. Aynı projenin U KA 
projesi olarak tekrar sunulması TÜBİTAK tarafından iki kez desteklenmesi 
anlamına gelir ki bu sözkonusu değildir.  

Bu durum TÜBİTAK’ın destek kararını etkilemez, ortağınız kendi nansal 
imk nları ile projeye devam etme kararı alarak proje ortaklığını sürdürdüğü 
takdirde Türk ortak TÜBİTAK desteğinden faydalanabilir.  

Standart bir U KA projesinin oluşturulması için U KA üyesi iki ülkeden 
proje ortağının olması gerekmektedir. Bu  şart sağlandıktan sonra . 
ülkelerdeki ortaklar da projeye dahil olabilirler.

ERA NE  CO UND BİL İ NO U
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İKİLİ İ BİRLİ İ PRO RA LARI BİL İ NO U

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası 
düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmalar çerçevesinde, ortak araştırma 
projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman 
değişimleri, çalışma ziyaretleri vb. gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tto@yeditepe.edu.tr
tto.yeditepe.edu.tr


