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1. Genel Çerçeve
1929 Büyük Buhranı sonrasında ekonomik alanda kamu sektörünün rolü; geleneksel
yaklaşım çerçevesinde tanımlanan kamu mallarının tahsisi fonksiyonuna ek olarak, fiyat
istikrarı ve tam istihdamı içerecek istikrar fonksiyonu ve gelir dağılımı bozukluklarını
düzeltmeye yönelik bölüşüm fonksiyonunu da kapsayacak şekilde tanımlanmaya başlanmış
ve devletler bu fonksiyonları yerine getirecek şekilde iktisadi hayatta rol üstlenmeye
başlamıştır.
Tarihsel olarak temel ekonomik ve sosyal göstergeler açısından benzer başlangıç
koşullarına sahip olmalarına rağmen, ülkelerin farklı büyüme ve kalkınma deneyimlerinin
olabildiği gözlemlenmektedir. İktisatçılar açısından bunun nedenlerinin araştırılması önemli
hale gelmiş ve yapılan çalışmalar bir ülkenin diğerinden daha hızlı bir büyüme ve kalkınma
performansına sahip olmasında; fiziksel sermaye yanında beşeri sermaye düzeyi, kurumsal
yapı ve aksak piyasa koşullarında devletin üstlendiği rolün önemini göstermiştir.
Bugün ekonomilerin büyüklüğü içerisinde devletin rolü açısından en temel gösterge; toplam
kamu harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içerisindeki payıdır. Bu oran ülkeler
itibariyle değişmekle birlikte, yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 60 arasında bir büyüklüğe sahiptir
ve genel olarak ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bağlı olarak artma eğilimi
göstermektedir. Kamu sektörünün kaynak kullanımı açısından sahip olduğu bu önemli
konum ve potansiyel yanında, önemli bir kaynak kullanımına yol açmamasına rağmen,
piyasa aktörlerinin yönlendirilmesi açısından önemli etkileri olan; yarı mali işlemler (quasifiscal activities) ve yarı mali düzenlemeler (quasi-fiscal regulations) de ülkelerin ekonomik
performansı üzerinde kamu sektörünün yarattığı etkileri daha da önemli hale getirmektedir.
Dolayısıyla ülkelerin istikrarlı bir büyüme performansını yakalayabilmesi için, mevcut kamu
politikalarının ekonomik sonuçlar üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin dikkate
alınması ve analiz edilerek yeni politikaların tasarımında göz önünde bulundurulması önem
arz etmektedir.
Konu ile ilgili yazındaki güncel eğilimler ve geleceğe yönelik öngörüler dikkate alındığında;
dışa açık ekonomilerde vergi ve harcama politikası; vergi ve transfer politikalarının firma ve
hane halkı davranışları üzerine etkileri; davranışsal iktisat ve büyük ölçekli simülasyonlar;
ulusal güvenlik ekonomisi; sağlık, eğitim ve finansal piyasalar ile kredi ve sigorta
piyasalarında devletin rolü; yaşlanma ve sosyal güvenlik ekonomisi; çevre ekonomisi ve
ikinci en iyi politikalar konularının önem kazandığı ve ilgili yazının gelişme patikasını
oluşturacağı değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin özellikle 2007 ve sonrasında sahip olduğu büyüme performansı, Türkiye’nin orta
gelir tuzağında bulunduğu yönündeki tespit ve değerlendirmeleri doğrular niteliktedir.
Türkiye’nin sahip olduğu bu durağan durumdan çıkabilmesi; vergi, teşvik, yatırım, beşeri
sermayenin nicelik ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve sağlık politikaları ile
ekonomik ve sektörel düzenlemeler çerçevesinde yürütülen kamu politikalarının etkin ve
ekonomik rasyonaliteyi temel alan bir nitelikte tasarımı ile mümkün gözükmektedir.

Türkiye’nin 2013-2018 dönemini kapsayan “Onuncu Kalkınma Planı”nda; yapısal
dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek, kişi başına geliri ve halkın
refahını artırmak ve ekonomik istikrarı korumak hedeflenmiştir. Bu çerçevede; ithalata olan
bağımlılığın azaltılması, öncelikli teknoloji alanlarında üretilen bilginin veya teknolojinin
ticarileştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması, yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın
önlenmesi, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması,
kayıt dışı ekonominin azaltılması, kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretimin
desteklenmesi, yerel kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, iş ve yatırım ortamının
geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, temel ve mesleki becerilerin geliştirilmesi,
nitelikli insan gücü için çekim merkezi oluşturulması, sağlıklı yaşam ve hareketliliğin
sağlanması, sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesi, sağlık turizminin
geliştirilmesi gibi hususlar öncelikli dönüşüm alanları olarak belirlenmiştir.
Bu çağrı kapsamında, Türkiye’nin ekonomik büyüme dinamiklerinin analizi, büyüme odaklı
ve etkin vergi, finansman, harcama, istihdam ve gelir dağılımı politikalarının geliştirilmesine
yönelik bilimsel nitelikli projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrı programı
kapsamında sunulan proje önerilerinde; Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerinde
etkili olan, alt başlıkları ve detayları “Amaç ve Hedefler” başlığı altında belirlenen konularda,
yukarıda belirtilen güncel bilimsel yaklaşımlar ve ülke öncelikleri dikkate alınarak, özgün
bilgiler üretilmesi ve bu bilgilere dayalı olarak politika önerileri geliştirilmesi gerekmektedir.
Desteklenecek projelerde, Türkiye’nin benimsemiş olduğu 2023 hedefleri ve mevcut
kalkınma plan ve stratejileri ile uyumlu; “Onbirinci Kalkınma Planı”, 2035 hedefleri ve diğer
plan ve belgeler ile merkezi ve yerel düzeydeki kamu kurumlarının politika geliştirme
süreçlerine katkı sağlamaya yönelik çözüm ve öneri odaklı bir yaklaşımın izlenmesi de
istenmektedir.

2. Amaç ve Hedefler
Çağrı programı, “Genel Çerçeve” kısmında bahsedilen ilgili yazının güncel olarak ilgilendiği
konular ve sorunlar ile Türkiye’nin politika metinleri ve güncel sorunları dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’nin son dönemde daha da önem kazanan kamu
politikası alanındaki;
 vergi ve teşvik politikaları, kamu finansmanı ve mali disiplin, eğitim ve sağlık
politikalarının gelir dağılımını da dikkate alan büyüme odaklı tasarımı konusuna
odaklanan,
 ekonomik büyüme odaklı kamu politikaları yazınındaki güncel akademik çerçeveyle
bağlantılı olarak özgün bilimsel yaklaşım ve yöntemlerle hazırlanmış,
 Türkiye’ye özgü koşullara ve benimsediği vizyona yönelik, uygulanabilir ve kamu
politikalarına girdi sağlayacak
proje önerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin odaklanması gereken hususlar, ulaşılması
beklenen amaç ve hedefler çağrı kapsamına giren her konu için aşağıda ayrı ayrı
belirtilmiştir. Önerilecek projelerin belirtilen başlıklardan hangisi veya hangileri ile
ilişkilendirildiğinin başvuru formlarında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

a. Kamu finansmanı ve mali disiplinin incelenmesi, ekonomik büyüme için etkin
maliye politikası önerilerinin geliştirilmesi:
Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için kullanılacak kaynakların temininde yapılacak
tercihler makroekonomik sonuçlar açısından belirleyici etkilere sahiptir. Cari ekonomik
yapının özellik ve ihtiyaçları bu tercihleri etkileyebilmektedir. Yürütülen kamu finansman
politikalarında; ihtiyaç duyulan mali finansmanın sağlanmasının yanı sıra mali disiplinin
korunması ve kamu kesiminin bozucu etkilerinin sınırlı tutulması, ekonomik istikrar ve
büyümenin desteklenmesi gibi diğer politika hedefleri de önem kazanmaktadır.
Bu başlık altındaki proje önerilerinin, ulusal/bölgesel düzeyde olması gerekmektedir.
Proje önerilerinin, aşağıdaki alt başlıklarla ilişkili olması beklenmektedir:
1) Kamu finansmanının reel sektör yatırımları ve finansal sektör üzerine etkilerinin
incelenmesi
2) Yerel yönetimlerin finansmanının merkezi bütçe ve mali disiplin üzerindeki etkisinin
incelenmesi (yerel yönetimlerin kamu harcamalarının denetimi ve etkin kullanımı, mali
yönetime ilişkin kontrol mekanizmaları veya tedbir önerilerinin geliştirilmesi, yerel
yönetimlerin özgelirlerini artırıcı politikalar geliştirilmesi gibi)
3) Kamu harcamaları ve vergi kompozisyonunun büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi
4) Etkin kamu hizmeti ve dışlama etkisi, dışlama etkisi yaratmayacak kamu finansman
modellerinin geliştirilmesi
5) Kamu finansman politikasının tasarruflar üzerindeki etkisinin incelenmesi
6) Mali disiplin ve sürdürülebilirliği sağlamaya dönük merkezi ve yerel mali kuralların
incelenmesi ve geliştirilmesi
b. Etkin, büyüme odaklı ve adil bir vergi sistemi kurulmasına yönelik alternatif
modellerin incelenmesi ve/veya geliştirilmesi
Bir vergi sisteminden beklenen öncelikli işlev, kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu finansmanı
yeterli ve sağlam şekilde sağlamasıdır. Bununla birlikte devlet vergi politikası aracını gelir
dağılımını düzeltmek, iktisadi büyümeyi hızlandırmak ya da kalkınma sorunlarına çözüm
üretmek amaçlarına yönelik de kullanabilmektedir. Bu çağrı başlığıyla kamu sektörünün hem
gelir dağılımını düzeltecek hem de büyüme hedeflerine katkı sağlayacak bir vergi yapısının
araştırılması amaçlanmaktadır.
Bu başlık altındaki proje önerilerinin,
 ulusal/bölgesel düzeyde olması gerekmektedir.
 ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği içermesi önerilmektedir.
Proje önerilerinin, aşağıdaki alt başlıklarla ilişkili olması beklenmektedir:
1) Mevcut vergi sisteminin etkinlik ve eşitlik açısından analiz edilmesi ve alternatiflerinin
değerlendirilmesi (vergi düzenlemelerinin etki analizinin yapılmasına yönelik
metodolojinin geliştirilmesi, vergi yansıma analizi, vergi türleri itibariyle bozucu etkilerin
hesaplanması ve etkinlik maliyetinin minimize edilmesine yönelik modeller, Ramsey
vergileri ve talep esnekliklerinin analizi gibi)
2) Alternatif vergi yapılarının büyüme ve gelir dağılımı hedefleri açısından analiz edilmesi
(büyüme hedeflerine uygun vergilerin konu, oran ve kompozisyonunun modellenmesi,

dengeli büyüme, vergi yansıma analizi gibi)
3) Küreselleşme ve dijitalleşme çağında vergilendirme yetkisi, kamu finansmanı ve
büyüme ilişkilerinin incelenmesi
c. Bölgesel ve ulusal gelir dağılımı dengesizliklerini gidermeye yönelik büyüme
modelleri ve politika önerilerinin geliştirilmesi
Türkiye orta ve uzun vadeli planlarında hızlı ve kapsayıcı büyümeyi hedeflemektedir. Piyasa
ekonomilerinde büyüme için belli oranda eşitsizliğin gerekli olduğu iddia edildiği gibi, gelir
dağılımında bozulmanın büyümeyi yavaşlattığı da ileri sürülmektedir. Son yıllarda yapılan
çalışmalar gelir eşitsizliği ile büyüme arasında ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna
varmaktadır. Bu sonucun doğmasında; yoksul kesimin eğitim ve sağlığa yatırım
yapamaması, bunun sonucunda verimliliğin düşmesi, büyüme yönlü politikalara toplumsal
güvenin kaybolması ve istikrarın zedelenmesinin yanında yoksulluğa bağlı olarak ortaya
çıkan sosyal problemlerin etkili olduğu öne sürülmektedir. Türkiye ekonomisinin büyüme
hedefleri de göz önüne alındığında, gelir dağılımı ile büyüme arasında sağlıklı ve
sürdürülebilir ilişki kurabilecek modellere ve politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu başlık altında önerilecek projelerde ulusal ve bölgesel düzeyde eşitsizlikleri besleyen
yapısal faktörlerin tespiti ve bu alanda uygulanabilecek ekonomik, sosyal ve mali
politikaların önerilmesi, bu önerilerin muhtemel etkilerinin analiz edilmesi ve bu açıdan
gerekli yeni analitik yaklaşımların üretilmesi beklenmektedir.
Bu başlık altındaki proje önerilerinin, ulusal/bölgesel düzeyde olması gerekmektedir.
Proje önerilerinin, aşağıdaki alt başlıklarla ilişkili olması beklenmektedir:
1) Büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkinin ve belirleyici olan diğer dış etmenlerin
kuramsal ve/veya uygulamalı incelenmesi
2) Eşitsizlik ve yoksulluğun boyutlarının; birey, hanehalkı ve bölge düzeyinde ilişkisinin
irdelenmesi ve her düzeyde uyumlu politika önerilerinin geliştirilmesi
3) Bölgesel gelişme ile ulusal büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması, aradaki bağı olumlu
yönde geliştirecek politika önerilerinin geliştirilmesi
4) Gelir dağılımını düzeltici alternatif politika araçlarının (vergi, transfer, harcama vb.)
etkilerinin tartışılması ve analiz edilmesi
5) Gelir dağılımına yönelik sorunların aşılmasında piyasa temelli çözüm alternatiflerinin
irdelenmesi
d. Kamu eğitim ve sağlık harcamalarının ve politikalarının incelenmesi, etkin kaynak
tahsisine yönelik modeller geliştirilmesi
Büyümeyi etkileyen temel değişkenlerden bir tanesinin beşeri sermaye olduğu sayısız
çalışmalarla gösterilmiştir. Bireysel refah yanında toplumsal refahın artırılabilmesi için eğitim
ve sağlık alanında sahip olunan performansın önemi büyüktür. Ancak bu sektörlerin eksik ve
aksak piyasa koşullarına sahip olması, fırsat eşitsizlikleri, bilgi yetersizlikleri ve asimetrisi
gibi nedenler, kamu müdahalesini gerekli kılmaktadır. Eğitim ve/veya sağlık alanında etkinlik
ve eşitlik sorunlarının giderilmesi suretiyle kaynakların etkin kullanılması ve refah artışı için
yeni araştırmalara ve politika önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu başlık altında önerilecek projelerin, devletin eğitim ve sağlık alanına yönelik politikalarını
etkinleştirecek şekilde, sorunları bilimsel yöntemlerle ele alması ve özgün katkılar sunarak
çözüm önerileri geliştirmesi beklenmektedir.

Bu başlık altındaki proje önerilerinin,
 ulusal/bölgesel düzeyde olması gerekmektedir.
 disiplinler arası/çok disiplinli olması gerekmektedir.
 ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği içermesi önerilmektedir.
Proje önerilerinin, aşağıdaki alt başlıklarla ilişkili olması beklenmektedir:
1) Farklı düzeyde eğitim ve/veya sağlık sermayelerinin özel ve kamusal getirilerinin analiz
edilmesi ve politika oluşumunda kullanılması (farklı eğitim kademelerindeki harcamaların
özel ve kamusal getirilerinin incelenmesi, temel eğitim, mesleki eğitim ve yükseköğretim
hizmetlerinin ekonomiye katkısı ve finansman modellerinin tartışılması, ülkenin insan
kaynağı ihtiyacına uygun mesleki eğitim planlaması oluşturmaya yönelik model
incelemeleri, koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik uygulamalarının ve alternatif tedavi
yöntemlerinin maliyet etkililiklerinin incelenmesi gibi)
2) Farklı eğitim ve/veya sağlık alanlarına yapılacak desteklerin niteliği ve içeriği konusunda
araştırma yapılması, var olan politikaların tartışılması, geliştirilmesi ve yeni tasarımların
önerilmesi (“kupon uygulaması” benzeri desteklerin, mesleki ve teknik eğitim
desteklerinin, yükseköğretim finansman desteklerinin etkilerinin incelenmesi, eğitim ve
sağlık altyapısına yönelik yatırım karar süreçlerinin optimizasyonuna ilişkin modeller
geliştirilmesi gibi)
3) Eğitim ve/veya sağlık sektöründe farklı alanlara yapılan kamusal ve özel yatırımların
etkinliklerinin karşılaştırılması (okul öncesi eğitimde kamu okullarıyla özel okulların
etkinlik karşılaştırması, cepten yapılan sağlık harcamaları ile kamu tarafından finanse
edilen sağlık harcamalarında maliyet etkililik incelemesi gibi)
4) Ulusal ve yerel düzeyde yapılan yatırımlarda ölçek ekonomileri, mikro ve makro
verimliliğinin karşılaştırmalı analizi ve iyileştirme önerileri geliştirilmesi
5) Eğitim ve/veya sağlık alanında mikro simülasyon çalışmaları ve politika tasarımı
6) Eğitim ve/veya sağlık harcamalarının büyüklüğü, kompozisyonu, fonksiyonel ve
ekonomik ayrımı çerçevesinde analizi ve büyümeye katkıları açısından değerlendirilmesi
e. Kamunun sağladığı istihdam ve yatırıma yönelik destek/teşviklerin büyüme
üzerindeki etkilerinin incelenmesi, etkin teşvik politikalarına yönelik öneriler
geliştirilmesi
Kamu ekonomi politikasının önemli uygulama araçlarından biri olan teşvik politikaları,
ekonomik büyüme kadar kalkınma hedefleri ile de doğrudan ilgilidir. Yatırım teşvik
politikalarında, üretimin daha fazla katma değerli, yüksek teknoloji içeren alanlara
yönlendirilmesi, yatırım ve istihdam hacminin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının
azaltılması gibi hedefler gözetilirken, istihdam teşvik politikalarında işsizlik oranının
azaltılması ile toplam veya alt gruplar itibariyle işgücüne katılımın artırılması ön plana
çıkmaktadır.
Bu başlığın amacı, istihdam ve yatırıma dönük teşvik politikalarının ve bu politikalar
çerçevesinde uygulamaya konan teşvik sistemlerinin analizinin yapılarak, büyüme hedefleri
açısından etkinliğinin ortaya konmasıdır. Sunulacak projelerin politika önerileri geliştirmesi
beklenmektedir.

Proje önerilerinin,


ulusal/bölgesel düzeyde olması gerekmektedir.



ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği içermesi önerilmektedir.

Proje önerilerinin, aşağıdaki alt başlıklarla ilişkili olması beklenmektedir:
1) Teşvik politikalarının etkinliğinin analiz edilmesi (ülke örnekleri incelenerek Türkiye’nin
geçmiş ve mevcut teşvik politikası uygulamalarının değerlendirilmesi, teşvik
politikalarının uluslararası doğrudan yatırımlar üzerindeki etkisinin araştırılması,
KOBİ’lere yönelik yatırım teşvik politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, işletme
ölçeğine göre oluşturulan teşvik politikaları gibi)
2) Yatırım ve/veya istihdama yönelik alternatif teşvik politikalarının, bunların etkili olduğu
koşulların incelenmesi ve her birinin büyüme üzerindeki etkilerinin ortaya konulması
3) Teşvik politikalarının bölgesel kalkınmaya etkisinin değerlendirilmesi ve bölgelerarası
eşitsizliğin giderilmesine yönelik teşvik politikası önerilerinin ortaya konulması
4) Teşvik politikaları ile diğer kamu politikaları arasındaki uyumun etkinlik ve uluslararası
rekabet açısından değerlendirilmesi (ithalat ihracat politikaları ile uyumu, bölgesel/ulusal
bütünlük, teşvik politikalarının etkin uygulanmasında merkezi ve yerel yetki paylaşımı,
uluslararası yükümlülüklerin etkileri ve alternatif politika önerileri gibi)
5) Devlet desteklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkinliğinin (istihdam, teknoloji
transferi, Ar-Ge kapasitesi, yenilikçiliğin geliştirilmesi vb.) ölçülmesine yönelik teşvik
sisteminin bütünsel analizi ve kurumsal model önerisi geliştirilmesi
6) Kamu alımlarının bir politika aracı olarak büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi

3. İlgili Destek Programı
Bu çağrı çerçevesinde önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir.

4. Çağrıya Özel Hususlar
İlgili mevzuat gereği, Ar-Ge projesi niteliği taşımayan (salt veri toplamaya/durum tespitine
yönelik çalışmalar, kurumların rutin olarak yürüttükleri çalışmalar, daha önce
gerçekleştirilmiş olan bir çalışmanın sadece kapsamının genişletilerek tekrarlanması
niteliğindeki çalışmalar, altyapı oluşturmaya yönelik çalışmalar vb.) proje önerileri birinci
aşamada elenecek olup ikinci aşamaya geçemeyecektir.
Bu çağrı kapsamında önerilecek projelere ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar “Amaç ve
Hedefler” bölümünde her bir başlık altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Proje önerilerinin bu
başlıklardan en az biriyle ilgili olması gerekmektedir. Birinci aşama değerlendirmesi
sonucunda, çağrı amaç ve hedeflerine uygun olmayan ve “Amaç ve Hedefler” bölümünde
her bir başlık altında altı çizilerek vurgulanan gereklilikleri karşılamayan proje önerileri
elenecek olup ikinci aşamaya geçemeyecektir.
Bu iki genel hususun yanı sıra, bu çağrıya özel olarak aşağıda belirtilen hususları içermeyen
proje önerileri de çağrı amaç ve hedeflerine uygun olmadığı için elenecek olup ikinci
aşamaya geçemeyecektir.



Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.



Orta ve büyük ölçekli projeler en fazla 1 ana proje ve 3 alt projeden oluşabilir. 2.
Aşama proje başvuruları ile birlikte, alt proje tanımlı başvurular için, Protokol belgesi
sunulmalı ve alt projelerin başvuru sisteminde de tanımlanması unutulmamalıdır. Alt
proje tanımlı başvurularda, 2. Aşama başvurusu ile sunulan bütçe, projeler bazında
ayrılmalıdır.



Bu çağrı kapsamında sunulacak orta ve büyük ölçekli projelerin, farklı kurum
kuruluşlarda yürütülen en az iki projeden oluşması gerekmektedir. Ana projenin yanı
sıra sadece bir alt projenin yer alması durumunda, bu alt projenin yürütüleceği
kurum/kuruluş, ana projeyle aynı kurum/kuruluş bünyesinde yer alan, fakülte,
enstitü, teknopark vb. olamaz. Ana projenin yanı sıra birden fazla alt projenin yer
alması durumunda ise en az bir alt projenin ana projeden farklı bir kurum/kuruluştan
olması gerekmektedir.



Proje kapsamındaki iş paketlerinin büyük ölçüde proje ekibi tarafından yapılması
beklenmekte olup, hizmet alımı için talep edilen bütçe, önerilen proje bütçesinin
küçük ölçekli projelerde %50’sini, orta ve büyük ölçekli projelerde %30’unu
geçemez. Bu husus ikinci aşamada değerlendirmeye alınacak olup bu şartı
sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmayarak iade edilecektir.



İkinci aşama başvurularında sunulması gerekli olan Yasal/Özel İzin Belgesi ile Etik
Kurul Onay Belgesinin alınmasında yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde
bulundurularak, söz konusu belgelerin temin sürecinin ilgili tüm kurum/kuruluşlarla
irtibata geçilerek ivedilikle başlatılması önerilmektedir.

5. Çağrı Takvimi
Çevrimiçi Başvuru Sistemi
Kapanış Tarihi

Elektronik Başvuru Çıktısının
Gönderilmesi İçin Son Tarih(*)

Birinci Aşama

06.10.2017 17:30

13.10.2017 17:30

İkinci Aşama

05.01.2018 17:30

19.01.2018 17:30

Aşama

Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza
ulaştırılması gerekmektedir.
(*)

6. Ek Belgelere Referanslar


1003 Destekleme Programı Web Sayfası



1003 Destekleme Programı Bilgi Notu



1003 Destek Programı Başvuru Formları (*)



1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları



1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu



Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu



Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu



TÜBİTAK Çağrı Planlaması

(*) 1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel
formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru
formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

7. İrtibat Bilgileri
Başak DURUKAN GÜLTEKİN
Telefon
E-posta

0312 298 12 84
basak.durukan@tubitak.gov.tr

Hatice Kübra BOZAN
Telefon
E-posta

0312 298 12 86
hkubra.bozan@tubitak.gov.tr

Alperen Zekeriya KARATAŞ
Telefon
E-posta

0312 298 1276
alperen.karatas@tubitak.gov.tr

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu(SOBAG)

