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Ülkemizde yürütülen ve koordine edilen uluslararası işbirliği programlarına katılımlarını özendirmek ve bu 

yolla, ülkemizin uluslararası işbirliği programlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “Uluslararası İşbirliklerine Katılımı 

Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları” oluşturulmuştur. 

 
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı 2021-2027 yılları arasında yürütülecek olan Avrupa Birliği Çerçeve 

Programı (AB ÇP)’dır. Türkiye’deki kamu ve özel sektörün Ufuk Avrupa’ya katılımını özendirmek ve sunulan 

proje kalitesini artırmak amacıyla aşağıdaki destek ve ödül programları yürütülmektedir: 

 
Destekler 

 

1. Seyahat Desteği Programı: 
 

AB ÇP’ye sunulacak projelerde, proje yürütücüsü olarak görev alacak kişilerin proje pazarları, bilgi günleri, 

konsorsiyum toplantıları ve gerekli görülebilecek diğer toplantılara katılımı için verilen desteklerdir. Seyahate 

gitmeden önce veya seyahatten döndükten sonra başvuru yapılabilen bu destekte, başvurusu onaylanan kişinin 

etkinliğe/toplantıya gidiş-dönüş uçak bileti, şehir içi ulaşım masrafları, konaklama bedeli, toplantı katılım ücreti, 

gündelik, vize ve yurtdışı çıkış harcı bedelleri belgelenmesinin ardından TÜBİTAK tarafından başvuru sahibine 

geri ödenmektedir. Destek miktarı seyahat başına maksimum 1.500 Avro’dur. 

 
2. Koordinatörlüğü Destekleme Programı: 

Programın amacı AB ÇP’ye lider olarak başvuracak ve desteklenecek Türkiye’den paydaş sayısının 

artırılmasıdır. Koordinatörlüğü Destekleme Programı; Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, 

Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma 

Hizmeti Desteği veya Proje Ön Değerlendirme Hizmeti Desteği’ni kapsamaktadır. Onaylanan her bir başvuru 

kapsamında faydalanılabilecek destekler şu şekildedir; 

 Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği: Koordinatör adayı ve ekibinden bir kişinin 

gerçekleştirdiği dört seyahatin uçak bileti, yurt içi ulaşım masrafları, konaklama giderleri, vize ve yurtdışı çıkış 

harcı ücreti ve toplantı katılım ücreti karşılanmaktadır. Bu bedel her bir seyahat için en fazla 1.500 Avro’dur. 

 Organizasyon Desteği: Koordinatörün Türkiye’de veya başka bir ülkede konsorsiyum kurma amaçlı 

düzenleyeceği bir organizasyonun 10.000 Avro’ya kadar olan kısmı destek kapsamında TÜBİTAK tarafından 

karşılanmaktadır. 

 Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği: Koordinatör adayının ve ekibinden iki kişinin proje yazma-sunma 
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amaçlı katıldığı eğitimlerin bedeli ve seyahat masrafları toplamda 9.000 Avro’ya kadar desteklenmektedir. 

 Proje Yazdırma veya Proje Ön Değerlendirme Desteği: Koordinatör adayı projesini, yayınlanan 

kriterlere göre kendisinin belirlemiş olduğu ve TÜBİTAK tarafından onaylanan yurtiçi veya yurtdışından uzman 

kişi veya kuruluşa yazdırabilmekte veya projesinin ön değerlendirmesini yaptırılabilmektedir. Proje yazdırma 

hizmeti için 15.000 Avro; proje ön değerlendirme hizmeti için 8.000 Avro’ya kadar destek sağlanmaktadır. 

 
3. ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: 

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı, ERC’ye proje sunmayı planlayan araştırmacıların hazırlık sürecinde 

ihtiyaç duyacağı proje yazma - sunma eğitimi desteği, proje ön değerlendirme desteği ile mülakat eğitimi 

desteğini kapsamaktadır. ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı kapsamında karşılanacak harcamalar şu 

şekildedir: 

 Proje yazma – sunma eğitimi desteğinde, baş araştırmacı adayının 6.000 Avro’ya kadar eğitim katılım 

bedeli ve seyahat giderleri. 

 Ön değerlendirme desteğinde, 7.500 Avro’ya kadar ön değerlendirme hizmet bedeli ve seyahat söz 

konusu ise baş araştırmacı adayının seyahat giderleri. 

 Mülakat eğitimi desteğinde baş araştırmacı adayının 2.500 Avro’ya kadar eğitim katılım bedeli ve 

seyahat giderleri. 

 
4. MSCA Proje Ön Değerlendirme Destek Programı: 

AB ÇP kapsamında bireysel başvuruya açık Programlar olan Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslar (IF) ve 

CO-FUND alanlarında sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki başvuruları 

değerlendirmek konusunda tecrübeli uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla verilen desteklerdir. Bu 

desteğin tasarlanmasındaki amaç, Türkiye Araştırma Alanı’nı (TARAL) destekleyen bu alanlarda yapılan proje 

başvurularının kalitesini artırarak, başvuruların Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilme oranını 

yükseltmektir. Destek miktarları projenin türüne ve değerlendirici kişi/kuruluş niteliğine göre belirlenmekte 

olup, maksimum 8.000 Avro’ya kadar destek verilmektedir. Destek kapsamında başvurular her yıl Nisan ayında 

alınmaya başlanıp bu kapsamda araştırmacılar ve kuruluşlar desteklenmektedir. 

 
5. Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği Programı: 

AB ÇP’de en az bir tane çok ortaklı proje yürütmüş olan yurtdışında yerleşik koordinatör kuruluşların proje 

yürütücülerinin veya yurtdışında yerleşik ERC baş araştırmacı veya panelistinin Türkiye’de yerleşik kuruluşları 

ziyaret etmeleri için verilir. Seyahat başına maksimum 1.500 Avro destek verilmektedir. 

 

 

6. Ağlar Üyelik Desteği Programı: 

Destek kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların bilim ve teknoloji alanında Avrupa çapındaki etkin 

olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve üyeliklerini sürdürebilmeleri için giriş ve üyelik aidatlarının ödenmesi 
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için destek sağlanması amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, KOBİ’ler ve kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar desteğe başvurabilir. Destek kapsamında, onaylanan her bir ağ başvurusu için maksimum 

15.00 Avro destek sağlanır. 

 
 

Ödüller 
 

1. Eşik Üstü Ödülü: 
 

AB ÇP’ye sunulan, Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars 

tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen 

eşiğin üstünde puanı alan proje önerilerine verilen ödüldür. Ödül proje ekip üyelerine, proje yürütücüsünün 

kuruluşundan alınan resmi yazı doğrultusunda TÜBİTAK tarafından paylaştırılmakta ve ödenmektedir. Ödül 

tutarları 2014-2018 kodlu AB ÇP çağrılarında yer alan proje ortakları için 3.500 Avro; proje koordinatörleri için 

7.000 Avro’dur; 2019 kodlu çağrılarda yer alan proje ortakları için 20.000 TL; proje koordinatörleri için 40.000 

TL’dir; 2020 ve sonraki yıllarda çağrılarda yer alan proje ortakları için 10.000 TL; proje koordinatörleri için 

20.00 TL’dir. Ayrıca, bireysel olarak başvuru yapılan proje türleri için de çeşitli tutarlarda ödül ödemesi 

yapılmaktadır. 

 
1. Başarı Ödülü: 

 

AB ÇP’ye sunulup Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars 

tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra desteklenen proje önerilerine verilen ödüldür. Ödülün 

amacı, Avrupa Komisyonu’na başarılı bir şekilde sunulan proje sayısını artırmak ve bu projelerin 

tamamlanmasını sağlamaktır. Ödül tutarları projedeki Türkiye’den ortağın payına göre değişmektedir. Ödülün 

tamamını proje yürütücüsünün görev yaptığı kuruluştan alacağı resmi yazıdaki dağıtım oranı doğrultusunda 

proje yürütücüsü ve varsa ekibine ödenmektedir. 


