
 

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

AĞLARA ÜYELİK DESTEĞİ DUYURUSU 

2022 YILI 

1. Desteğin Amacı ve Kapsamı  

Ağlara Üyelik Desteği ile ülkemizin katılım sağladığı Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB 

ÇP) kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve AB ÇP’nin önceliklerinin 

belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  

Ağlara Üyelik Desteği kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların bilim ve teknoloji 

alanında Avrupa çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve üyeliklerini 

sürdürebilmeleri için 2022 yılı giriş ve üyelik aidatlarının ödenmesi için destek sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

Ağlara Üyelik Desteğine konu ağlar bu duyuru ekinde yer alan listedeki ağlar ile sınırlıdır.  

2. Başvuru Takvimi 

i. Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara 

Üyelik Desteği” programı üzerinden alınacaktır.  

ii. Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 2021 yılında kabul edilmiş destek 

başvurusu var ise 2022 yılı için yapacağı başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği - Devam 

Eden Üyelik” programı üzerinden alınacaktır. 

 Başvuru takvimi aşağıdaki gibidir: 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12/05/2022 saat 12:00 

Başvuru Son Tarihi  : 31/05/2022 saat 17:00 

E-imza için Son Tarih  : 10/06/2022 saat 17:00 

3. Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar 

Desteğe Türkiye’de yerleşik üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ulusal mevzuat 

uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvurabilir. 
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4. Kısıtlar ve Desteğe Özel Yükümlülükler 

 Başvuru esnasında destek talep edilen yıl olan 2022 yılı için değerlendirme 

sağlanmaktadır. Desteğin bir sonraki yıla devri mümkün değildir.  

 TÜBİTAK, ilgili programın bütçe kısıtları çerçevesinde her bir kuruluş bazında 

desteklenecek başvuru sayısında ve her bir ağ için desteklenecek kuruluş sayısında 

kısıtlamaya gidebilir. 

 Kamu kurum/kuruluşları ile kamu Ar-Ge birimleri (üniversiteler, araştırma kuruluşları vb.) 

hariç her bir kurum/kuruluş (belediyeler, KOBİ’ler, sivil toplum kuruluşları, vakıfların 

iktisadi teşebbüsleri vb.) en fazla 2 ağ için destek başvurusunda bulunabilir. 2. başvuru 

sonrasında yapılan başvurular, başvuru sıralaması dikkate alınarak iade edilir.  

o Kamu kurum/kuruluşları ile kamu Ar-Ge birimlerinde (üniversiteler, araştırma 

kuruluşları vb.) çalışan her bir araştırmacı en fazla 2 ağ için destek başvurusunda 

bulunabilir. 2. başvuru sonrasında yapılan başvurular, başvuru sıralaması dikkate 

alınarak iade edilir. 

 Her bir kuruluştan aynı ağ için tek bir destek başvurusu yapılmalıdır. Bu nedenle, eksik 

bilgi oluşmaması adına başvuru sahibinin kuruluşunu bilgilendirerek başvuruyu 

tamamlaması önem arz etmektedir. Aksi durumda, aynı kuruluştan aynı ağ için yapılan 

birden çok destek başvurusu bulunuyor ise başvuruların yalnızca biri (ilk başvuru) 

değerlendirmeye alınır. 

 Ağlara Üyelik Desteği kapsamında 2022 yılı üyelik aidatlarına ilişkin olarak desteklenen 

başvuru sahipleri, 2023 yılında destek başvurusu yapmamaları ve üyeliklerinin devam 

etmemesi durumunda 20 Ocak 2023 tarihine kadar yıllık faaliyet raporu sunmakla 

yükümlü olacaktır. Yıllık Faaliyet Raporu formatına ulaşmak için tıklayınız. 

5. Başvuru Yöntemi 

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

aşağıdaki sıralama ile alınmaktadır.    

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/A%C4%9Flara%20%C3%9Cyelik%20Deste%C4%9Fi%20-%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Rapor_2022.docx
https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/
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1. Başvuru sahibi 

2. Kuruluşun imza yetkilisi 

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. 

 E-imza sürecinin tamamlanabilmesi için başvuru sisteminde kuruluş yetkilisinin tanımlı 

olması gerekmektedir. 

 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. 

 Onaylanan destek başvurusu üzerinde e-imza süreci tamamlanmadan değişiklik yapılabilmesi 

mümkündür. Değişiklik için “Başvurularım” menüsü seçildiğinde açılan ekrandaki ilgili buton 

tıklanarak onay kaldırıldıktan sonra, aynı sayfadaki “Aktif Başvurularım”da yer alan 

“Başvuruyu Düzenle” butonuna tıklanarak yapılabilir.  Gerekli değişiklik yapıldıktan sonra 

başvurunun tekrar onaylanması unutulmamalıdır. (E-imza süreci başlamış olan projeler için 

öncelikle e-imza sürecinin iptal edilmesi gerekmektedir.) 

 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. 

 Başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenen belgeler ayrıca basılı kopya olarak 

gönderilmemelidir. 

 Başvuruyla ilgili tereddüt yaşanılan konularda, destek programı sorumluları ile iletişime 

geçilebilir. 

 Aşağıdaki durumların oluşması başvuruların değerlendirme aşamasında negatif etki 

yaratacaktır. 

o Başvurudaki tüm soruların tek bir dil kullanılarak cevaplanmaması (başvuru dili olarak 

Türkçe veya İngilizce kullanılabilir), 

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/uidb_e-imza_yardim_dokumani_1.pdf
mailto:ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr
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o Başvurulan ağ ile başvuru formunda bulunan “Çağrı Bilgileri” bölümünde seçilen 

alanın/kümenin uyumsuz olması, 

o Başvuru sahibi ve/veya ekip üyelerinin ARBİS özgeçmişlerinin eğitim, akademik ve 

mesleki deneyim ile proje deneyimi bölümlerinin boş olması. 

 Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir: 

 Ağlara Üyelik Desteği Başvuru Formu (Form çevrimiçi başvuru esnasında 

doldurulmaktadır) 

 (İlk başvurular için) Başvuru sağlanacak ağ ile irtibata geçildiğini gösterir (üye olmayı 

düşünülen süre için ücret bilgisini içeren) e-posta 

 (Devam eden üyelik başvuruları için) Bahse konu ağ için hazırlanmış 2021 yılına ait yıllık 

faaliyet raporu 

 Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek 

olan diğer belgeler 

6. Değerlendirme Süreci 

Ağlara Üyelik Desteğine yapılan ve ön inceleme aşamasında uygun görülen başvurular, 

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından bu duyuruda yer alan kriterler çerçevesinde 

Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. 

2021 yılında bir ağ için onaylanan destek başvurusu bulunan ve üyelik süreçlerinde yaşanan farklı 

nedenlerle desteği kullanamayan kuruluşlara aynı ağ için yapacak oldukları başvurularda öncelik 

verilecektir. 

 Ön İnceleme Kriterleri: 

Başvurular aşağıda sıralanan hususlar çerçevesinde incelemeye tabi tutulur ve aşağıda 

belirtilen hallerde, başvuru değerlendirmeye alınmayarak iade edilir: 

 Başvuru formundaki soruların ve ekindeki belgelerin gerekli şekilde doldurulmamış 

olması, 
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o Somut çıktılar ve kazanımlar hakkında detay sunulmaması (örneğin, başvurulan 

kümeye/alana ait çağrı veya çağrılara yönelik spesifik konu başlıklarına yer 

verilmemesi), 

o Üye olunması düşünülen döneme ait başlangıç ve bitiş tarihinin ay ve yıl olarak 

girilmemesi 

o Üyelik ücretine dair bilgi bulunmaması,  

o Ağ ile iletişime geçilmiş olmasının e-posta ile kanıtlanmaması. 

 Aynı kuruluştan farklı ağlar için başvuru içeriği aynı olacak şekilde birden çok başvuru 

sağlanması (başvuru zamanı dikkate alınarak ilk başvuru değerlendirmeye alınacaktır), 

 Desteğe konu ağın bu duyuru ekinde yer alan listede yer almaması. 

 Değerlendirme Kriterleri: 

 Desteğe konu ağ için yapılacak ilk destek başvurusu ise, 

 Başvuru Sahibinin Kapasitesi ve Başvurunun Kapsamı  

 Kuruluşun desteğe konu ağa üye olma amacının ağlara üyelik desteği amaçlarına 

uygunluğu 

 Desteğe konu ağın kuruluş amacıyla başvuru sahibi kuruluşun faaliyet alanlarının 

örtüşme düzeyi 

 Başvuru sahibi kuruluş adına ağ faaliyetlerini yürütecek araştırmacıların 

özgeçmişlerinin yeterliliği 

 Üyelikten Hedeflenen Etki ve Çıktı  

 Üyelik faaliyetleri sonucunda çerçeve programlar açısından hedeflenen somut 

çıktılar ve kazanımlar (proje sunma, çağrı konusu sunma, konsorsiyumlara katılım 

vb.) 

 Üyelik faaliyetleri sonucunda kuruluş açısından hedeflenen somut çıktılar ve 

kazanımların detaylandırılma düzeyi 

 Ağa üyeliğin kuruluşa getireceği yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ne şekilde 

yerine getirileceğinin detaylandırılması 
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 Desteğe konu ağ için 2021 yılında kabul edilmiş destek başvurusu var ise,  

 Ağda aktif ve etkin olarak faaliyet gösterme seviyesi (Ağ tarafından desteklenen 

etkinliklerde yapılan sunum/demolar vb.) 

 AB Çerçeve Programlar için proje önerisi hazırlama veya AB Çerçeve Programlara 

dâhil olma düzeyi (Ağ ortakları ile birlikte sunulan ÇP sayısı vb.) 

Başvuruda tereddüt yaşandığı durumda, desteğe konu ağ ile ilgili alan veya alanların 

sorumlusu Ulusal İrtibat Noktası ile iletişime geçilmesi önerilmektedir.  

Başvuru sahibine değerlendirme sonucuyla ilgili olarak, ARBİS sisteminde kayıtlı e-posta 

adresi üzerinden bilgi verilir. ARBİS sistemindeki e-posta adresinin güncel ya da doğru 

olmaması nedeniyle bilgilendirme yapılamamasından TÜBİTAK sorumlu değildir. 

7. Destek Tutarı 

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen destek üst limiti 15.000 Avro’dur. Destek 

kapsamında üniversitelere ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara destek üst limitini aşmamak 

kaydıyla yıllık üyelik bedelinin tamamı ödenir. Destek miktarı, ulusal mevzuat uyarınca KOBİ 

statüsündeki firmalar için yıllık üyelik bedelinin %80’i ile sınırlıdır.  

Desteğe konu ağa üyelikle ilgili işlemlerin tamamlanması ve alınması gerekiyorsa resmi onaylara 

ilişkin sorumluluklar başvuru sahibi kuruluşa aittir. 

8. Ödeme süreci 

Destek, mali belgeler ve varsa istenen diğer belgelerin uygun bulunması sonrasında ödenir.  

Yıllık üyelik bedeline ilişkin fatura başvuru sahibi kuruluş adına düzenlenmiş olmalıdır.  

i. Ödeme için gerekli belgeler TÜBİTAK’a iletilir.  

ii. Ödeme belgelerinin incelenmesi ardından ödeme işlemleri başlatılır. Ödeme sürecinde 

TÜBİTAK ödeme belgeleri kapsamında başvuru sahibinden ek bilgi/belge talep edebilir.  

https://ufukavrupa.org.tr/tr/kim-kimdir
https://ufukavrupa.org.tr/tr/kim-kimdir
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iii. Döviz cinsinden yapılan harcamalar, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış 

kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanır ve toplam destek tutarını aşmamak üzere TL 

olarak ödenir.  

iv. Ödeme belgelerinin muhasebe birimine iletilmesinin ardından başvuru sahiplerine 

bilgilendirme e-postası gönderilir. 

v. Üyelik bedelinin ilgili ağ hesabına ödendiğini gösteren dekont, TÜBİTAK’ın destek 

ödemesini destek alan kişinin belirttiği banka hesabına gerçekleştirdiği tarihten 15 gün 

sonrasına kadar TÜBİTAK’a e-posta yoluyla iletilmelidir. Aksi takdirde (mücbir sebepler 

dışında) destek ödemesinin iade edilmesi gerekir.    

9. Ödeme İçin Gerekli Belgeler  

Destek ödemesinin yapılabilmesi için aşağıda sıralanan belgelerin imzalı ve onaylı suretlerinin 

iletilmesi gerekir. Belgelerin uygun bulunması halinde ödeme işlemleri başlatılır. TÜBİTAK bu 

aşamada eksik gördüğü belgeleri başvuru sahibinden talep edebilir.  

Ödemeye konu belgelerin ıslak imza ile imzalanması durumunda evrakın TÜBİTAK adresine 

(Tunus Caddesi No: 80 06100 Kavaklıdere/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir. 

Ödemeye konu belgelerin e-imza ile imzalanması durumunda evrak üzerinde mutlaka “belge 

doğrulama kodu”nun yer alması gerekmektedir. E-imzalı evrakların e-posta ile 

aglarauyelik@tubitak.gov.tr iletilmesi yeterlidir. 

i. Ödeme dilekçesi, 

ii. Yıllık üyelik aidatına ilişkin fatura veya fatura yerine geçen mali belge, 

iii. KOSGEB Onaylı KOBİ Beyannamesi, 

iv. KOBİ’ler için imza sirküleri veya imza beyannamesi. 

 

 

mailto:aglarauyelik@tubitak.gov.tr
https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/2021-07/odeme_dilekcesi_aglarauyelik_0.docx
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10. Bilgi ve İletişim 

Soru, görüş ve önerileriniz için destek program sorumluları ile iletişime geçebilirsiniz. 

Detaylı bilgi için www.ufukavrupa.org.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

İletişim Bilgileri 

Fatma Gökçe EMİL  

Nazlı ÖZ-YILDIRIM 

e-posta: aglarauyelik@tubitak.gov.tr 

T +90 312 298 18 26 / 18 53 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı  

Tunus Caddesi No:80  

Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA 

http://www.ufukavrupa.org.tr/
mailto:aglarauyelik@tubitak.gov.tr


Sıra Organizasyon Adı Kısa Adı İnternet Adresi

1 6G Smart Networks and Services Industry Association 6G-IA https://6g-ia.eu/

2 Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe ALICE http://www.etp-logistics.eu/alice/

3 Allience for Internet of Things Innovation AIOTI https://aioti.eu/

4 Inside Industry Association INSIDE inside-association.eu

5 Association for European Nanoelectronics Activities AENEAS http://www.aeneas-office.eu

6 Association for Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency A.SPIRE https://www.aspire2050.eu/

7 Batteries European Partnership Association BEPA https://www.bepassociation.eu/

8 Data, AI and Robotics DAIRO http://www.bdva.eu/

9 Bio-based Industries Consortium BIC https://biconsortium.eu/

10 Connected, Cooperative and Automated Mobility Association CCAM https://www.ccam.eu/

11 Crowdhelix - https://crowdhelix.com/

12 Energy Cities - https://energy-cities.eu/

13 Energy Materials Industrial Research Initiative EMIRI https://emiri.eu/

14 Euroheat & Power - https://www.euroheat.org/

15 European Aquaculture Technology and Innovation Platform EATIP http://www.eatip.eu/

16 European Automotive Research Partners Association EARPA http://www.earpa.eu/earpa/home

17 European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions POLIS http://www.polisnetwork.eu/ 

18 European Conference of Transport Research Institutes ECTRI http://www.ectri.org/

19 European Council for Maritime Applied R&D ECMAR http://www.ecmar.eu/

20 European Cyber Security Organization ECSO https://www.ecs-org.eu/

21 European Energy Research Alliance EERA http://www.eera-set.eu/

22 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA https://www.efpia.eu/

23 Vaccines Europe - https://www.vaccineseurope.eu/

24 MedTech Europe - https://www.medtecheurope.org/

25 EuropaBio - https://www.europabio.org/

26
European Trade Association representing the medical imaging, radiotherapy, health ICT 
and electromedical industries

COCIR
https://www.cocir.org/

27 European Heat Pump Association EHPA http://www.ehpa.org

28
European Institute of Innovation & Technology / Climate - Knowledge and Innovation 
Community

EIT Climate-KIC https://www.climate-kic.org/

29 European Institute of Innovation & Technology / Digital EIT Digital https://www.eitdigital.eu/

30 European Institute of Innovation & Technology / Food EIT Food https://www.eitfood.eu/

31 European Institute of Innovation & Technology / Health EIT Health https://www.eithealth.eu/

32 European Institute of Innovation & Technology / InnoEnergy EIT InnoEnergy https://www.innoenergy.com/

33 European Institute of Innovation & Technology / Manufacturing EIT Manufacturing https://eitmanufacturing.eu/

34 European Institute of Innovation & Technology / RawMaterials EIT RawMaterials https://eitrawmaterials.eu/

35 European Institute of Innovation & Technology / Urban Mobility EIT Urban Mobility https://www.eiturbanmobility.eu/

36 European Open Science Cloud EOSC https://www.eosc-portal.eu/

37 European Organization for Security EOS http://www.eos-eu.com/

38 European Powder Metallurgy Association EPMA https://www.epma.com



39 European Road Transport Telematics Implementation Coordination ERTICO http://ertico.com/ 

40 European Robotics Association euRobotics https://eu-robotics.net/

41 European Solar Thermal Electricity Association ESTELA http://www.estelasolar.org/

42 European Technology Platform Food For Life ETP Food For Life http://etp.fooddrinkeurope.eu/

43 European Technology Platform for Communications Networks and Services
NETWORLD 2020 / 

NetworldEurope
http://networldeurope.eu/

44 European Technology Platform for District Heating and Cooling DHC+ https://www.euroheat.org/dhc.html

45 European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing Textile ETP http://www.textile-platform.eu/

46 European Technology Platfrom for Global Animal Health ETPGAH http://www.etpgah.eu/

47 Farm Animal Breeding &   Reproduc on Technology Pla orm FABRE TP https://www.fabretp.eu/

48 Forest Based Sector Technology Platform FTP http://www.forestplatform.org/

49 Hydrogen Europe Industry - https://hydrogeneurope.eu/industry/

50 Hydrogen Europe Research HER https://hydrogeneurope.eu/research/

51 ICLEI Local Governments for Sustainability ICLEI https://iclei.org/

52 Integrated Mission Group for Security IMG-S http://www.imgs-eu.org/

53 International Union of Railways UIC http://www.uic.org/

54 Nanomedicine European Technology Platform Nanomedicine http://www.etp-nanomedicine.eu

55 Organics European Technology Platform TPorganics http://www.tporganics.eu/

56 The Association of European Renewable Energy Research Centers EUREC https://eurec.be/

57 The Community for Science Education in Europe Scientix http:// www.scientix.eu

58 The European Association for Storage of Energy EASE http://ease-storage.eu/

59 The European Construction Technology Platform ECTP http://www.ectp.org/

60 The European Factories of the Future Research Association / Made in Europe Partnership EFFRA http://www.effra.eu/

61 The European Food Information Council EUFIC https://www.eufic.org/en/

62 The European Network of Science Centres and Museums Ecsite http://www.ecsite.eu

63 The European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling RHC https://www.rhc-platform.org/

64 The European Technology Platform for High Performance Computing ETP4HPC http://www.etp4hpc.eu/

65 The European Technology Platform on Smart Systems Integration EPOSS http://www.smart-systems-integration.org

66 The European Technology Platform Photonics21 PHOTONICS21 http://www.photonics21.org/

67 The Graphene Council - https://www.thegraphenecouncil.org/

68 The Networked European Software and Services Initiative NESSI http://nessi.eu/

69 The Towards Zero-Emission Road Transport EGVI / 2ZERO https://www.2zeroemission.eu/

70 Water Europe WE https://watereurope.eu/

71 Zero-Emission Waterborne Transport Partnership Association WATERBORNE https://www.waterborne.eu/

72 European Steel Technology Platform ESTEP https://www.estep.eu/

73 European Photonics Industry Consortium EPIC https://www.epic-assoc.com/about-epic/

74 Migration, Integration and Social Cohesion in Europe IMISCOE https://www.imiscoe.org/ 

75 Climate Alliance - https://www.climatealliance.org/home.html

76 The AI Data Robotics Association ADRA https://adr-association.eu/

77 European Association for Artificial Intelligence EurAI https://www.eurai.org/


