
Proje Destek Ofisi – Uluslarası Çağrılar 

Son güncelleme - 31 Ağustos 2020 

Avrupa Komisyonu’ndan KA2 Çağrısı  

Son Başvuru: 29 Ekim 2020 

Avrupa Komisyonu 2020 yılı Program Rehberi için bir düzeltme yayınladı. Bu kapsamda 
COVID-19 krizi nedeniyle 2020 yılında yeni bir çağrıya çıkma kararı aldı. Çağrı başlıkları ise 
“Okul, Mesleki ve Yüksek Öğretimde Dijital Eğitime Hazırlık Ortaklıkları” ve “Gençlik, Okul 
Eğitimi ve Yetişkin Eğitiminde Yaratıcılık için Ortaklıklar” olarak belirlenmiştir. 

Programın öncelikli alanları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

COMSTECH Organizasyonunda Sağlık Alanında Çalıştaylar 
ve Çevrimiçi Kurslar Düzenlenecek  

COMSTECH (İslam İş birliği Teşkilatı (İİT)-Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Bakanlar Daimi 
Komitesi), COVID-19 salgını sırasında karşılaşılan zorlukları göz önünde bulundurarak, İİT 
üye devletlerinde sağlık hizmetleri sistemlerinin kapasitesini geliştirmek için bazı 
kuruluşlar ile iş birliği halinde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Planlanan bu girişimlerin 
odak noktası, sağlık uzmanlarının eğitimi, sağlık sistemlerinde yapay zekâ uygulamaları, 
İİT'ye üye ülkelerde teşhis hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin COVID-19 ve diğer 
hastalıklar özelinde kullanımları gibi konulardır. 

İİT ülkelerinden bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefleyen bahse konu 
etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formları için tıklayınız. 

Önümüzdeki aylara yönelik planlanan eğitimler ve çalıştayların bir listesi ve söz konusu 
etkinliklere başvuru için belirlenen son tarihler ile detaylı bilgi alınabilecek internet 
adresleri aşağıda yer almaktadır. 

Etkinlik Başlığı Tarih 
Son Başvuru 

Tarihi 
Çalıştay Linki 

International Workshop on Artificial 

Intelligence in Healthcare 
23-26 Kasım 2020 15 Eylül 2020 

http://www.comstech.org/ai-nov-

2020.aspx 

International Workshop on 

Fundamental Techniques in Viral 

Diseases Diagnostics 

25-28 Ocak 2021 30 Ekim 2020 
http://www.comstech.org/viral-disease-

2021.aspx 

Nanomedicine- Development and 

Challenges 
15-17 Mart 2021 20 Kasım 2020 

http://www.comstech.org/nanomedicines-

march-2021.aspx  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2nd-corrigendum-2020-pg-extract-covid_en.pdf
http://www.comstech.org/upcomming-events.aspx
http://www.comstech.org/ai-nov-2020.aspx
http://www.comstech.org/ai-nov-2020.aspx
http://www.comstech.org/viral-disease-2021.aspx
http://www.comstech.org/viral-disease-2021.aspx
http://www.comstech.org/nanomedicines-march-2021.aspx
http://www.comstech.org/nanomedicines-march-2021.aspx
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2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım 
Programının 2020 Yılı Çağrısı Açıldı  

Son Başvuru: 30 Ekim 2020 

TÜBİTAK’ın, 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded 
Brain Circulation Scheme2) üçüncü çağrısı, Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile 
yapılan sözleşme kapsamında 4 Ağustos - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuruya 
açılmıştır. 

CoCirculation programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında, alanında tecrübeli 
araştırmacıların, araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum 
ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe 
merkezi haline getirilecek, yurda dönmek isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, 
Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası ve sektörler arası 
araştırmacı dolaşımı desteklenecektir. 

Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında 
yürütmek üzere başvuru yapabilir. 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. 

Programın toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin %45’i Avrupa 
Komisyonu’nca karşılanacaktır. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 
Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesinin yanı sıra ev sahibi kuruma 
aylık 130 Avro kurum hissesi verilecektir. 

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Başvuru için tıklayınız. 

 

 

 

 

http://cocirc2.org.tr/
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm


Proje Destek Ofisi – Uluslarası Çağrılar 

Son güncelleme - 31 Ağustos 2020 

EuroHPC Ortak Girişimi 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı 
Açıldı 

Son Başvuru: 15 Eylül 2020  

Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (European High-Performance 
Computing Joint Undertaking – EuroHPC) Avrupa'da geliştirilen teknolojiye dayalı yüksek 
başarımlı hesaplama çözümlerinin kamu kaynakları ile oluşturulan merkezlerde kullanımını 
desteklemek amacıyla kurulmuştur. EuroHPC Ortak Girişimi tarafından 2020 yılında Avrupa 
Süper Bilgisayarlarına Yönelik Gelişmiş Pilot Sistemler (EuroHPC-2020-01-a Advanced 
pilots towards the European supercomputers) başlıklı ortak proje çağrısına çıkılmıştır. Çağrı 
kapsamında Avrupa İşlemci Girişimi (EPI) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından daha önce 
desteklenmiş projelerde ortaya çıkan teknolojiler kullanılarak tam entegre pilot süper 
bilgisayar oluşturulması hedeflenmektedir. Bu teknolojiler EPI ve önceki AB projeleri 
kapsamında geliştirilen işlemci teknolojileri dışında yazılım araçlarını ve kütüphaneleri, ağ 
bağlantı ve soğutma teknolojilerini de içermektedir. Çağrıya ülkemizden sunulacak proje 
önerileri TÜBİTAK 1071 programı kapsamında desteklenecektir. 

Çağrıya katılım sağlayacak her bir uluslararası proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az 
üç farklı ülkeden, en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. 

Çağrı konuları ve uluslararası kurallar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.  

Ulusal proje başvurusu için tıklayınız. 

Uluslararası proje başvurularının Avrupa Komisyonu’nun “Funding and Tenders Portal” 
üzerinden sunulması için son tarih: 15 Eylül 2020 (17:00 CET) 
TÜBİTAK PBS üzerinden (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak ulusal ön başvurular için son 
tarih: 30 Eylül 2020 (17:30 TSİ) 

 

 

 

 

 

https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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Belmont Forum Çatısı Altında Oluşturulan 
Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner 
Araştırmalar Çağrısı Açıldı  

Son Başvuru: 31 Ekim 2020 

Belmont Forum çatısı altında oluşturulan Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner 
Araştırmalar Çağrısı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bütüncül bir şekilde 
incelenmesi ve uygulamaya yönelik yenilikçi projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu 
doğrultuda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ekonomik, teknolojik, çevresel, iklimsel ve 
insani kalkınma gibi çeşitli açılardan ve disiplinlerarası bir şekilde inceleyen ortak projelerin 
desteklenmesi planlanmaktadır. 

Çağrıya dahil olan ülkeler; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Brezilya, Fransa, 
Gana, Güney Afrika, Tayvan ve Türkiye’dir. Ek olarak, Afrika'daki herhangi bir ülkeden 
Future Earth katılımcıları aracılığıyla, GEO üyesi ülkelerden GEO aracılığıyla ve Amerika'dan 
IAI (Inter-American Institute for Global Change Research) aracılığıyla farklı ülkelerden de 
projelerde ortak olarak yer almak mümkün olabilecektir. 

Üç farklı çağrı ortağı ülkeden en az 3 kuruluşun bir araya gelerek hazırlamaları beklenen 
proje önerileri için ortak başvuruların 31 Ekim 2020 tarihine kadar çağrı sayfasından, ulusal 
başvuruların ise 4 Kasım 2020 tarihine kadar TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından 
proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum 
proje süresi 24 ay olabilmektedir. 

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız. 

Çağrı sayfası için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

https://www.bfgo.org/
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/19506/bf_sdg_ulusalbasvurukurallari.pdf
https://www.belmontforum.org/cras/#pathways2020
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İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Başvuru Çağrısı 

Son Başvuru Tarihi:  21 Eylül 2020  

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme 
amacıyla faaliyet göstermektedir. İsveç İstanbul Baskonsoloslugu´nda yer alan Birimin 
misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak 
desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamak 
 
2021 yılı için hedeflenen proje konu başlıkları aşağıdaki gibidir: 
 

 İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği 
ilerletmek için imkan sunan çalışmalar, 

 Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine 
katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak, 

 Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren 
çalışmalar.  

 
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu proje çağrısı ile farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş 
birlikleri teşvik edilmektedir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin 
olmasına da ayrıca önem verilmektedir.  
 

 Başvuru teslimatı için son tarih 21 Eylül 2020’dir. 
 
İş birliği ve destek başvurularının Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra 
İngilizce olarak Türk-İsveç İş Birliği Birimine posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. 
 
Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir. Başvuru formunda 
belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir. Bütçe Türk Lirası olarak 
hazırlanmalıdır. Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na 
iletilmelidir. Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İş Birliği Birimine geç 
yapılan, eksik gelen, e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2014/03/ud-14013/
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Türkiye-İspanya EUREKA Network Çağrısı Açıldı  

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2020 

Türkiye ve İspanya arasındaki iş birliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge 
çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için açılan Türkiye ve İspanya 
Ortak Proje Çağrısı 30 Eylül 2020’ye kadar proje fikirleri toplamaya devam edecektir. 

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, İspanya’dan en az bir firma ile birlikte 
doğrudan proje başvurusunda bulunabilir. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan 
başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. Proje fikirleri için 
süre üst sınırı ve konu kısıtlaması bulunmamaktadır. 

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir. 

1. Aşama:  Tüm ortaklar, çağrı web sayfasında bulunan EUREKA proje başvuru 
formunu çevrimiçi olarak 
(https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp)  doldurmalıdır. Her başvuru, bu 
başvuruda yer alan ülkelerin ulusal EUREKA ofisleri tarafından değerlendirilecektir. 

2. Aşama: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509 
TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
programına https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresinden başvuru 
yapmaları da gerekmektedir. 1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst 
sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler 
için ise %60’ına kadar hibe imkanı tanınmaktadır. 

Çağrı takvimine uygunluk açısından 1509 Programına gerçekleştirilecek ulusal başvurunun 
da 30 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 

 1509 Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 
 Çağrı metni detayları için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp
https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/spain-turkey-call-projects-2020
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2020 COST Aksiyonları 

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş 
araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim 
insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. 

COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; 
Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. 
COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde 
oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en 
temel özelliği sabit bir programın olmaması (bottom-up) ve istenirse katılımda 
bulunulmasıdır (flexible participation). 

2020 yılı sonunda başlayacak ve hâlihazırda sürmekte olan aksiyonlara erişim için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/
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INNOSUP 01 Kapsamında COVID-19 Pandemisine Yönelik 
Açılan Çağrılar  

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2020 

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 
programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin 
başvuracağı çağrılar ya da ödüller çoğunlukta olmakla birlikte farklı kurum, kuruluş veya 
araştırmacıların konsorsiyumlu ya da konsorsiyumsuz başvuracağı çağrılar bulunmaktadır. 
Çağrı konuları ise ilgili olduğu INNOSUP 01 projesi doğrultusunda Ufuk2020 ile ilintili farklı 
konu ve problemleri içermektedir. Üçüncü tarafların başvurabileceği çağrıların son başvuru 
tarihi ise değişiklik göstermektedir. 

 INNOSUP 01 çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  
 Bahsedilen “üçüncü taraflara açılan çağrılar”a ve açık çağrılar kapsamında başvuru 

koşullarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 Ufuk2020 INNOSUP Programı tematik alanlar özelinde 3. taraflara açılan COVID-19 

Pandemisine Yönelik Çağrılar için tıklayınız.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020;freeTextSearchKeyword=INNOSUP-01-2018-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://h2020.org.tr/tr/haberler/innosup-01-kapsaminda-covid-19-pandemisine-yonelik-acilan-cagrilar

