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TÜBİTAK 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK 

DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 

 

EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ 

 

1.  Ödülün Tanımı ve Kapsamı 

Eşik Üstü Ödülü, Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP)’na sunulan, Avrupa Komisyonu, ERC, 

EURAMET, PRIMA (Bölüm 1), ECSEL veya EUROSTARS tarafından bağımsız hakemlerce 

değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan 

proje önerilerine verilecek olan ödüldür. 

 

2. Başvuru Süresi 

 Eşik Üstü Ödül sürekli olarak başvuruya açıktır.  

 Ödüle son başvuru tarihi, çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır. 

 

3. Başvuru Koşulları 

 Ödüle başvuru yapabilmek için, başvuruya konu projenin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş ve 

bu duyuruda belirtilen eşik değer(ler)i geçmiş olması gerekmektedir. Değerlendirmede Avrupa 

Komisyonu tarafından başvuru sahibine iletilmiş olan bağımsız değerlendirme raporu 

(Evaluation Summary Report (ESR))’ndaki puanlar baz alınmaktadır. 

 Ödül, proje önerilerinde ortak/baş araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne ve 

resmi yazıda belirtilmiş olan proje ekip üyelerine verilmektedir.   

 Ödül başvurularında, ödüle konu projeler Avrupa Komisyonu tarafından iki aşamalı bir 

değerlendirme sürecine tabi ise, ikinci aşamadaki değerlendirme sonucu; üç aşamalı bir 

değerlendirme sürecine tabi ise, üçüncü aşamadaki değerlendirme sonucu dikkate alınmaktadır.  

 Ödülden yurt dışında yaşayan yabancı ülke vatandaşları faydalanamamaktadır. 

 ERC projeleri kapsamında ödül alınabilmesi için projenin ilk değerlendirmeden A puan alması 

gerekmektedir. 

 Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları ve European 

Research Council (ERC)  projeleri için yalnızca projeyi sunan kişilere ödeme yapılmaktadır.  
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 MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları ve ERC kapsamında ödüle başvuru 

yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmek üzere 

Avrupa Komisyonu'na sunmuş olması gerekmektedir. 

 MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları kapsamında Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu 

(Global Fellowship)’na başvuran araştırmacıların zorunlu geri dönüş evresinde Türkiye'den bir 

ev sahibi kurum seçmiş olmaları gerekmektedir. 

 

4. Eşik Üstü Ödül Puan Kriterleri 

 Ödül verilmesine ilişkin kriterler ve ödül miktarları proje türüne, başvuru sahibi kişi/kuruluşun 

başvuruya konu projedeki rolüne veya ilgili çağrıya göre belirlenir.  

Farklı eşik değer belirlenmiş alanlar dışında sunulan projeler için: 

 Toplam eşik değerin yanı sıra alt eşik değerlerin tamamından da eşik değer ve üstünde 

puan alınması gerekmektedir.  

Aşağıdaki çağrılar için farklı eşik değerler söz konusu olacaktır: 

 ERC projeleri için birinci değerlendirme aşamasını geçen (A puan alan) proje önerileri, 

 MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları projeleri için 80 ve üstünde puan 

alan proje önerileri, 

 EUROSTARS projeleri için uluslararası değerlendirme sonucunda eşik üstü listesinde 

olan proje önerileri, 

 FET OPEN ve FET PROACTIVE Programları kapsamında sunulan projeler için tüm alt 

kriterlerden eşik değer ya da üstünde puan alan proje önerileri (Söz konusu programlarda 

genel bir "eşik" değeri kullanılmamaktadır. Bu sebeple, yalnızca alt kriterlere göre 

değerlendirme yapılmaktadır), 

 EURAMET kapsamında sunulan projelerin 2014 yılı için 10 ve 2015 yılı için 12 puan 

almış olması; 2016 ve 2017 yılı için Avrupa Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen 

eşik değeri geçmesi ve ilk %30 luk dilimde olması. (2018 yılı ve daha sonraki yıllara ait 

çağrılar için eşik üstü ödül şartları güncellenerek duyurulacaktır). 

 

5. Başvuru şekli 

 Başvurular https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ linki üzerinden çevrimiçi ve e-imzalı olarak 

aşağıdaki sıralama ile alınmaktadır:    

1. Başvuru sahibi 

https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/
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2. Ekip üyeleri 

3. Kuruluşun imza yetkilisi 

 

Başvuru onayından sonra elektronik imza süreci için 30 takvim günü süre verilir. Başvuru adımları 

tamamlandıktan sonra  “Başvuruyu Onayla” butonuna mutlaka basılmalı e-imza süreci başlatılmalı ve 

e-imza sürecinin belirtilen son başvuru tarihinden önce tamamlandığından emin olunmalıdır; aksi 

takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru 

yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin 

sorumluluğundadır. 

 E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Soru ve önerileriniz için 

ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 Başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenen belgeler ayrıca basılı kopya olarak 

gönderilmemelidir. 

 Başvuruyla ilgili tereddüt yaşanılan konularda, Program Sorumlusu ile iletişime geçilebilir. 

 

6.  Başvuru için Gerekli Belgeler 

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:  

a. Eşik Üstü Ödülü Başvuru Formu  (Çevrimiçi sistem üzerinden doldurulmaktadır), 

b. Değerlendirmede Avrupa Komisyonu tarafından başvuru sahibine iletilmiş olan bağımsız 

değerlendirme raporu (Evaluation Summary Report (ESR)), 

c. Proje önerilerinde ortak/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsü ve varsa ekip üyelerinin 

projeye yaptıkları katkı doğrultusunda (ERC ve MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası 

Bursları alanlarında yalnızca başvuru sahibinin adı bulunmalıdır) ödülün dağıtım oranlarını 

gösteren belge, 

d. Ödüle ilişkin taahhütname, 

e. TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler. 

 

7. Başvuruların Değerlendirilmesi 

Ödül başvurularının incelenmesi Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yapılır ve ödül 

verilmesi hususu Başkanlık Makamı’nın onayıyla karara bağlanır. 

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/uidb_e-imza_yardim_dokumani_.pdf
mailto:ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr
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8. Ödeme 

 Ödemeler, başvuru sahibinin ve başvuruda belirtilmişse proje ekibinin banka hesaplarına tek 

seferde yapılır. 

 Ödeme miktarlarının proje ekibine dağıtımının hesaplanmasında, başvuru esnasında iletilmiş 

olan ödül dağıtım oranı esas alınmaktadır.  

 Banka hesap bilgileri başvuru esnasında istenmektedir.  

 

9. Eşik Üstü Ödül Tutarları 

2020 yılı ve sonraki kodlu çağrılar için ödenecek Eşik Üstü Ödül tutarları aşağıda 

sunulmaktadır. 

Proje Türü 
Başvuru Sahibinin 

Rolü 
Tutar 

EIC Hızlandırıcısına Sunulan Proje Önerileri     Koordinatör 15,000 TL 

Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri     Koordinatör 20,000 TL 

Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri     Ortak 10,000 TL 

ERC Projeleri    Baş Araştırmacı 

 A Puan (Yedek Liste): 30,000 TL 

 A Puan                       : 25,000 TL 

 B Puan                        : 20,000 TL 

MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları 

Projeleri 
   Koordinatör 

80-89 Puan                  : 10,000 TL 

90 puan ve üzeri          : 15,000 TL 

 

 KURALLAR 

1.  2020 yılı ve sonraki yıllar için EUROSTARS ve EMPIR Projeleri ile 2022 ve sonraki kodlu PRIMA 

(Bölüm 1) projeleri kapsamında sunulan proje önerilerine dair yapılan eşik üstü ödül başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. 

2. 2020 ve önceki kodlu çağrılara sunulan COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) 

konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan 

projeler ve MSCA CITIZEN Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için sadece proje 

koordinatörü tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen 
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Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı yapması istenir ve ödeme 

bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü kuruluş dışındaki 

paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu 

projelere verilecek ödül EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı 

dikkate alınarak hesaplanır. 

3. 2018 ve sonraki yıl kodlu Çerçeve Programı çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son 

başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır. 

 

4. Projenin sonucu itibariyle Başarı Ödülü almaya hak kazanmış paydaşların aynı projeleri için 

yapacakları Eşik Üstü Ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bahse konu başvurular ancak bahse 

konu paydaşın ilgili projesi için Başarı Ödülü hakkından feragat ettiği durumda dikkate alınır ve hak 

ettiği Eşik Üstü Ödül tutarı kendisine ödenir. 

5. Avrupa İnovasyon Ekosistemi (European Innovation Ecosystems) çağrılarına yapılan başvurularda, 

çok ortaklı proje konsorsiyumlarına Türkiye'den katılan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaşın 

konsorsiyumdaki rolüne göre "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı 

dikkate alınarak hesaplanır. 

6. Avrupa İnovasyon Ekosistemi (European Innovation Ecosystems) WomenTech EU çağrılarına 

yapılan başvurular "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimi "ortak" rolüne karşılık gelen ödül tutarı 

dikkate alınarak hesaplanır. 

7. EIC Kılavuz (Pathfinder) ve Geçiş (Transition) çağrılarına yapılan başvurularda, çok ortaklı proje 

konsorsiyumlarına Türkiye'den katılan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaşın konsorsiyumdaki 

rolüne göre "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine, tek ortaklı (mono-beneficiary) 

başvurularda ise "EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate 

alınarak hesaplanır. 

Kısıtlamalar 

1. ERA-NET Cofund ve European Joint Programme (EJP) projeleri ödüle konu değildir. 

2. EURATOM Programı kapsamında Avrupa Komisyonu bütçe katkısı alınan Türkiye'den kuruluşlar 

ödül almaya uygundur. 

3. MSCA Bireysel Burslar – Doktora Sonrası Bursları alanı kapsamında sunulan proje önerileri için, 

sonraki yıllarda proje değerlendirme puanının yükselmesi şartıyla yeniden ödül verilebilir. 
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4. European Innovation Council (EIC) kapsamına alınan çok kesim tarihli alanlarda (FTI, KOBİ Aracı, 

FET OPEN, EIC Accelerator, EIC Transition, EIC Pathfinder) her bir alanda her bir kuruluşa her bir ara 

çağrı kesim tarihinde belirtilen yıl için bir kere ödül verilir.  

5. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve 

inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri 

tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için koordinatör kuruluşta görevli proje yürütücüsü 

başvuru yapabilecek ve tüm ortakların paylarına göre ekip dağılımını başvurusunda belirtecektir. Ödeme 

bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu projelere verilecek ödüllerde koordinatörlere 

ödenen tutar baz alınacaktır. 

6. Proje bütçesinden pay almayan ortakların başvuruları Eşik Üstü Ödül kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, kuruluşların bütçesinin bulunduğu ancak Avrupa 

Komisyonu'ndan bütçe katkısı alınmayan projeler ile kuruluşların bütçesinin bulunmadığı ancak Avrupa 

Komisyonu'ndan bütçe katkısı alınan projeler ödül kapsamındadır. 

 

10.  Bilgi ve İletişim 

Soru, görüş ve öneriler için eşik üstü ödül sorumlusu Fatma DURAN KUTLU ile iletişime geçilebilir. 

Detaylı Bilgi İçin: https://ufukavrupa.org.tr/tr/  

İletişim Bilgileri: 

e-posta: esik.ustu@tubitak.gov.tr   

T +90 312 298 1862 

Adres: TÜBİTAK Başkanlık Binası  

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı  

Tunus Caddesi No:80 06680  

Kavaklıdere/ANKARA 

 

https://ufukavrupa.org.tr/tr/
mailto:esik.ustu@tubitak.gov.tr

