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TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından "1001-Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında açılan “Deprem
Araştırmaları” özel çağrısının başvuru süresi 16/04/2021 saat 23:59’da sona erecektir.
Sorularınızı depremarastirmalari@tubitak.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

TÜBİTAK ile Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi arasında 2020 yılında imzalanan İşbirliği
Protokolü çerçevesinde iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak
“araştırma projeleri” ile “ar-ge ve yenilik projeleri” desteklenecektir. TÜBİTAK ile Malta
Bilim ve Teknoloji Konseyi (Malta Council for Science and Technology-MCST) arasında 2020
yılında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde iki ülkenin bilim insanları arasında
gerçekleştirilecek olan ortak “araştırma projeleri” ile “ar-ge ve yenilik projeleri”
desteklenecektir. İlgili çağrı, sadece “su yönetimi”, “tarım sistemleri” ve “tarım-gıda değer
zincirleri” alanlarına açıktır. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim
insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Malta’da çalışan araştırmacı(lar) ile "proje
ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.
1 Mart 2021-17 Haziran 2021 tarihleri arasında açık kalacak ikili işbirliği çağrısına ilişkin
ayrıntılı
bilgilere
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligidestekleri/2565/icerik-2565-malta-bilim-ve-teknoloji-konseyi-mcst-ile-ikili-isbirligi-programi
internet adresinden ulaşılabilmektedir. Proje başvurularının, Türkiye’deki ekip tarafından
TÜBİTAK’a https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılması
gerekmektedir. Proje başvurularının, Malta’daki ekip tarafından Malta MCST’ye
https://mcst.gov.mt/funding-opportunities/ adresinden yapılması gerekmektedir.
Projenin başvuru formuna https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/malta_mcst2021cagri_metni.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) projesi Ufuk 2020 Programı
kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa Birliği
bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun
vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik
alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmektir. Denizcilik alanında Avrupa araştırma
ve inovasyon gündeminin gerçekleştirilmesi, su üstü taşımacılığı, açık deniz faaliyetleri, deniz
kaynaklarının yönetimi, deniz güvenliği, biyoteknoloji, desilinasyon, açık deniz petrol ve
doğalgaz faaliyetleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanların tamamında geniş ve
sistematik bir iş birliği gerektirmektedir. Bu alanlardaki araştırma ve yenilik faaliyetleri ulusal
düzeyde ya da tek bir sektörde ele alınamayacak kadar kapsamlı olduğundan MARTERA
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projesi 2021 yılı çağrısında sektörlere odaklanmaktansa, teknoloji alanlarına odaklanılması
tercih edilmiştir. Bu alanlar aşağıda paylaşılmıştır.
• Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri,
• Gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler,
• Sensör, otomasyon ve takip teknolojileri,
• İleri imalat,
• Güvenlik.
Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır.
Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma
Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın
Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir.
Ulusal başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır. Aynı adreste
yayımlanan başvuru kurallarının başvuru öncesinde detaylı bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye
alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir.
Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.martera.eu/ ağ sayfasından
erişebilirsiniz.

UNESCO 2021 İPEK YOLLARI GENÇLİK ARAŞTIRMA HİBESİ ÇAĞRISI
UNESCO, 2021 İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibesi’ne başvurmak için 35 yaşın altındaki
gençlere çağrıda bulunmaktadır. Yapılan çağrı kapsamında, 10.000 ABD Doları tutarında 12
araştırma bursu verilecektir. 2021 İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibesi, İpek Yolları’nın sahip
olduğu ortak mirasın daha fazla incelenmesi için genç araştırmacıları harekete geçirmeyi
amaçlamaktadır.
Son
başvuru
tarihi
:
18-4-2021
Geniş
bilgi
için
http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
Büyükelçilik kendi ilkeleri doğrultusunda özellikle Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Çocuk Hakları ve Refahı, İfade Özgürlüğü ve Demokrasi, Dinler Arası veya
Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi gibi konularla ilgilenmektedir. Bu bağlamda, Türk
toplumu hakkında derinlemesine bilgi sahibi yerel derneklere ve yerel STK’lara öncelik
verilecektir. Son başvuru tarihi : 19-3-2021

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından
“Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve
kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını,
mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir
ERA-Net Cofund projesidir.
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ERA PerMed 2021 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek
veren 30 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 14.12.2020 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının
konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Kişiselleştirilmiş
Tıp Uygulamaları için Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.
1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 04.03.2021
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 17.06.2021
Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a
başvuru yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-permed2021-yili-cagrisi-acildi

Detaylı bilgi için: https://tto.amasya.edu.tr
Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Rektörlük Binası 3. Kat
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