
EŞGÜDÜM PLANLANMASI İLE İLGİLİ MUHTEMEL SORULAR 
 
 
1. Eşgüdümlü olarak maksimum-minimum kaç proje sunulabilir? 

 
Yanıt: Minimum iki projenin eşgüdüm planında belirtilmesi gerekmektedir. Maksimum için 

sınırlama yoktur. 

 
2. Birden fazla proje ile eşgüdüm planlanmışsa her biri için ayrı form mu doldurulacak? 

 
Yanıt: Evet, her öneri için ayrı form ve eşgüdüm planlama formunun doldurulması 

beklenmektedir. 

 
3. Eşgüdümlü olarak sunulan projelerden birisinin desteklenmesi ancak diğerinin 

reddedilmesi durumunda desteklenen proje etkilenecek mi? 
 

Yanıt: Desteklenen projenin destek kararı eşgüdümlü olarak belirtilen diğer projelerin 
kararından etkilenmeyecektir. 

 
4. Eşgüdümlü projelerden biri desteklenmez diğeri desteklenirse ortak planlanan iş 

paketlerinin desteklenen proje kapsamında yeniden mi planlanması gerekecek? 

 
Yanıt: İş paketleri birbirini etkileyecek şekilde planlanan eşgüdümlü proje önerileri için bu 

hususla ilgili B planı her proje önerisinde yüklenecek eşgüdüm planlama formunda yürütücüler 

tarafından belirlenmeli ve sunulmalıdır. 

 
5. Öneri aşamasında doldurulan eşgüdüm planlama formunda “Eşgüdümlü projelerden 

desteklenemeyen proje/projeler olması durumunda iş birliğinin devam edebilmesine yönelik 

yol haritası” boş bırakıldıysa ve eşgüdümlü olarak sunulan proje önerilerinden biri 

desteklenmezse ne olur? 

 
Yanıt: Formda verilen bilgiler tamamıyla panelistler tarafından değerlendirilecek ve ek puan 

alma durumu bu değerlendirmeye göre belirlenecektir. 

 
6. Eşgüdümlü projelerin iş paketleri arasındaki ortak planlamalar yapılması zorunlu mudur? 

 
Yanıt: Eşgüdüm plan tablosunda iş paketleri arasında ortak planlama varsa belirtilmesi 

beklenmektedir. 

 
7. Eşgüdümlü olarak belirtilen proje önerileri farklı araştırma destek gruplarına sunulabilir mi? 

 

Yanıt: Evet. 

 

8. Eşgüdüm planlamasının uygun bulunması halinde ilave puanlar sadece eşiği geçen 

projelere mi uygulanacaktır? 

 
Yanıt: Panel değerlendirmesindeki karara göre eşiği geçme şartı aranmaksızın tüm projelere 

ek puan verilecektir. 

 
9. Eşgüdümlü olarak sunulan ve destek kriterlerini sağlayan proje önerileri ilave kaç puan 

alacaktır? 

 
Yanıt: Projenin panelden alacağı toplam puana ek 3 puan verilecektir. 



10. Eşgüdümlü projelerin alacağı ek puanlar dışında ne gibi ek puan uygulaması yapılacaktır? 

 

Yanıt: 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 

uygulanan ek puan uygulamaları devam edecektir. 

 

11. Eşgüdümlü yürütebilme potansiyeline sahip diğer proje başvurularından haberdar olma 

şansı olabilir mi? 

 

Yanıt: İşbirliği yapmak isteyen araştırmacılar, TÜBİTAK forum sayfasında 

(forum.tubitak.gov.tr) ilgili başlık altında duyuru yapabilir, mevcut duyuruları inceleyebilir. 

 

12. Proje destek kararları açıklandıktan sonra desteklenmesine karar verilen diğer tekli projeler 

ile mümkünse eşgüdüm çerçevesi oluşturulması planlanıyor mu? 

 

Yanıt: Desteklenen projeler incelenecek ve eşgüdüm için uygun tekli projeler GYK tarafından 

belirlenip, yürütücülerine bu durum bildirilebilir. 

 

13. Deprem Araştırmaları çağrısı için sunulan bir projenin başka bir Kuruma sunulmuş bir proje 
ile/TÜBİTAK’ın başka bir destek programına sunulmuş bir proje ile/bu çağrı kapsamında 
sunulmamış farklı bir 1001 projesi ile ya da yürürlükte olan bir 1001 projesi ile eşgüdüm 
sağlaması mümkün mü, bu durumda eşgüdüm ek puanı alınabilir mi? 

 

Yanıt: Projeler arası eşgüdüm yalnızca Deprem Araştırmaları çağrısı kapsamında sunulacak 
projelerin arasında olmalıdır. Bu çağrı kapsamında sunulmamış bir proje ile eşgüdüm 
sağlanması mümkün olamamaktadır. 

 

14. Eşgüdümlü projelerde ortak araştırmacılar/danışmanlar yer alabilir mi? 

 

Yanıt: Görev alma limitleri dahilinde birden fazla eşgüdümlü projede araştırmacı/danışman 

olunabilir. Ancak, bir projede bir yürütücünün olması beklenmektedir. 

 

15. Öneri aşamasında eşgüdümlü olarak belirtilen proje önerileri aynı panelistler tarafından mı 

değerlendirilecek? 

 

Yanıt: Bilimsel değerlendirme aşamasında proje alanlarına göre uygun panellerde 

değerlendirilecektir. 

 

16. Kabul edilen eşgüdümlü projeler için ayrı ayrı başlama tarihi belirlenebilir mi? 

Yanıt: Evet belirlenebilir. 
 
17. Eşgüdüm planlamasında, yurt dışı ortaklı bir proje hazırlanması ve araştırma konusunun 

devamının yurt dışı projeler ile desteklenmesi mümkün müdür, bu kapsamda devam projeleri 

eşgüdümlü proje sınıfına girecek mi? 
 

Yanıt: Hayır. “Deprem Araştırmaları” çağrısı kapsamında eş zamanlı başvuru yapacak 

projelerden 7 ana konu kapsamında işbirliği içeren projeler eşgüdümlü olarak sunulabilecektir. 
 

18. Deprem Araştırmaları çağrısı kapsamında sunulan bir projenin başka bir proje ile 
eşgüdümlü olması zorunlu mu? 

 

Yanıt: Hayır, eşgüdüm sağlanması zorunlu değil. 



ÇAĞRI VE PROGRAMA İLİŞKİN GENEL SORULAR 
 
 

1. Çağrı kapsamında kimler başvuru yapabilir? 
 

Yanıt: Proje yürütücülerinin; 

 

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik 
derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu 
kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları 
gerekmektedir.  
Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin 
öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev alması gerekir. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi 
işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında 
başvuru kabul edilmez. 

 
2. TÜBİTAK Enstitülerinden (Ar-Ge Birimlerinden) çağrı kapsamında proje önerisi sunulabilir mi? 

 

Yanıt: TÜBİTAK’a bağlı Merkez/Enstitülerde görev yapan araştırmacılar (Görevlendirme ile 
gelip kısmi veya tam zamanlı çalışanlar ve proje personeli dahil) Başkanlık Oluru ile ARDEB 
tarafından yürütülen programlar kapsamında desteklenen projelerde görev alabilirler ve 
kendilerine projedeki görevleri karşılığında ödeme yapılabilir. Ancak, TÜBİTAK’a bağlı 
Merkez/Enstitülerde yürütülen projelerde bursiyer olarak yer alamazlar. 

 

3. Herhangi bir kurumda çalışmayan emekliler başvuru yapabilir mi? 

 

Yanıt: Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde 
yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin proje yürütücüsü 
olabilmesi için, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev 
alabileceklerine dair onay verilmesi gerekmektedir. 

 

4. Özel sektörden başvuru yapılabilir mi? 

 

Yanıt: Özel kuruluşlardan proje başvurusu yapılabilir. Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, 
proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev 
alması gerekir. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs 
şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez. 

 

5. Özel sektörden ya da KOBİ’lerden proje personeli için bir ödeme ya da PTİ ödemesi yapılıyor 
mu? 

 

Yanıt: Evet, Proje yürütücüsü kurumun özel kuruluş olması halinde, proje yürütücüsüne ve bu 
kuruluşta çalışan araştırmacılara proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenir. Özel 
kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı 
veya danışman olarak yer alması halinde ise bağlı olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden 
ödeme yapılabilir. 

 

6. Proje kapsamında çalışacak yardımcı personel yeni istihdam edilmiş bir kişi olabilir mi? (en 
az 6 aylık bordro emsali istendiği için yeni istihdamda bu nasıl sağlanıyor?) 

 

Yanıt: Yeni istihdam için de başvuru formunun bütçe kısmında ücret talep edilebilir. Bunun için eğer 

projeye destek kararı çıkarsa kişinin çalıştığı pozisyona emsal bir bordro istenir. Yeni kurulmuş bir 

firma ise, bu durumda kişinin görevine emsal bir kurum/kuruluştan emsal bir bordro talep edilebilir. 

Bu nedenle, daha sonra belgelenebilecek bir brüt rakamın talep edilmesi gerekir. 



7. Çağrı kapsamında yurtdışı araştırmacılara proje süresince ücret ödenmesi söz konusu mu? 

 

Yanıt: Evet. Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede 

görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/T.C. uyruklu araştırmacılar, yasal 

yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler. 

 

Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı 
kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek 
nitelikte olması gerekmektedir. 

 

Söz konusu araştırmacıların seyahat masrafları ve projede görev aldıkları sürelere karşılık, aynı 
zaman diliminde yurt dışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden 
hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 
50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2221-Konuk 
veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en 
yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, söz konusu program kapsamında sağlanan en 
yüksek aylık ücret esas alınır. 

 

8. Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ve 
proforma faturalar öneri aşamasında sunulması gerekir mi? 

 

Yanıt: Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü 
ve proforma faturalar başvuru esnasında istenmeyecek, yalnızca desteklenen projeler için 
sözleşme aşamasında talep edilecektir. Proje kapsamında Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirecek 
bir durum olması halinde bu konuya ilişkin açıklamaya (hangi verinin nereden ve nasıl 
toplanacağı, verilerin kamuya açık olma durumu vb.) öneride yer verilmelidir. 

 

9. Projede yer alabilecek araştırmacı sayısında bir kısıt var mı? 

 

Yanıt: Projede yer alacak araştırmacıların katkı oranı en az %10 olabileceği için bir projede 
yer alabilecek araştırmacı sayısı 10 ile sınırlıdır. 

 

10. Hizmet alımı kaleminde bir sınır var mı? 

 

Yanıt: Hizmet alımı için bir bütçe sınırı olmamakla birlikte bütçe kalemleri arasında dengeli 

dağılım olmasını bekliyoruz. 

 

11. Hem 1001 Deprem çağrısına hem de normal 1001 Programı kapsamında proje sunabilir miyiz? 

 

Yanıt: Aynı dönemde aynı program kapsamında birden fazla öneri sunulamaz. 

 

12. Çağrıda disiplinlerarası çalışmalara özellikle vurgu yapılmaktadır. Bu durumda tek bir disiplin 

kapsamında sunulan öneriler değerlendirmeye alınmayacak mıdır? Disiplinlerarası/çok 

disiplinli proje önermek zorunlu mu? 

 

Yanıt: Çağrı metninde disiplinlerarası çalışmalar yapılması önerilmektedir, ancak tek 

disiplinden de proje sunulabilir. 

 

13. Önceki dönemlerde 1001 ya da diğer programlara sunulan ancak destek kararı verilmemiş 
proje önerisi gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra "Deprem Araştırmaları" çağrısı kapsamında 
sunulabilir mi? 

 

Yanıt: Evet, Çağrı kapsamında olduğu sürece revize projeler de sunulabilir. 



14. Daha önce reddedilen bir önerimizi normal 1001 kapsamında sunmayı düşünüyoruz. Aynı 
zamanda "Deprem Araştırmaları" başlıklı özel çağrıyı da kapsadığını belirtmemizin, 
değerlendirme sürecinde herhangi pozitif katkı sağlaması mümkün mü? 

 

Yanıt: Hayır. Bu çağrı kapsamındaki önerilerin süreci normal 1001 başvurularından tamamen 
bağımsız yürütülecektir. Çağrıya uygun olduğunu düşünüyorsanız başvurunuzu bu çağrı 
kapsamında yapabilirsiniz. 

 

15. Üniversitede tam zamanlı öğretim üyeliği bulunan bir kişi ortağı/kurucusu olduğu teknoloji 
geliştirme bölgesinde (TGB) yer alan firması üzerinden başvuruda bulunabilir mi? 

 

Yanıt: Kamu kurumu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, yürütücünün söz 
konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir. Kadrosu yükseköğretim kurumlarında 
olanların; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı 
kapsamında sağlık tesislerinde görev yapmaları durumunda, projenin yürütüleceği 
kurum/kuruluşlarda kadrolu personel olma şartı aranmaz. Ayrıca, TGB kapsamındaki şirketi 
üzerinden de yürütücü olarak başvuruda bulunabilir. 

 

16. Bu çağrının sonraki başvuru dönemlerinde de açılması düşünülüyor mu? 

Yanıt: Ülkemiz önceliklerine göre ilerleyen dönemlerde değerlendirilecektir. 

 
17. Çağrı kapsamındaki başvuruların mevcut görev alma limitleri dışında tutulması söz konusu 

olabilir mi (Kutup çağrısı ve İkili İşbirliklerinde olduğu gibi)? 
 

Yanıt: Hayır. 

 

18. Deprem çağrısının son başvuru tarihinin ötelenmesi mümkün müdür ? 
 

Yanıt: Gelen talepler üzerine son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 saat 23:59 olarak belirlenmiştir. 

 

19. Yapılan başvurular içinden yüzde kaçı desteklenecek ya da gerekli puanı alan her proje 
desteklenecek mi? Yoksa, çağrı için belirlenen bütçe dahilinde mümkün olan sayıda proje mi 
desteklenecek? 

 

Yanıt: Destek kriterlerini sağlayan projeler desteklenecektir. 

 

20. Çağrı metninde belirtilen ana konu başlıklarına uyumlu olmasına rağmen alt kırılımdaki 
konuları kapsamayan proje önerileri için başvuru yapılabilir mi? 

 

Yanıt: Çağrı metninde yer alan araştırma konularından birini kapsaması yeterlidir. 
 

21. Deprem sismolojisi, sismotektonik, jeodinamik konularına öncelik veren öneriler çağrı 
kapsamına girer mi? 

 

Yanıt: Evet, bu konuların “Çok Yönlü Yer Bilim Araştırmaları” ana başlığı altında 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Çağrı kapsamında uygunluk hususunda nihai karar 
panelistler değerlendirmeleri sonrası verilecektir. 

 

22. Deprem öncesi ve sonrası arama ve kurtarma, değerlendirme, yeniden yapılandırma için 
gerçek zamanlı afet ve kriz yönetimi muhtemel senaryoları modellemesini de içine alan Akıllı 
ve Bütünleşik Şehir Planlama Kavramı uygulama yazılımlarının geliştirilmesi üzerine 
sunacağımız başvuru çağrı kapsamına girer mi? 

 

Yanıt: Evet, bu konuların “Arama-Kurtarma Faaliyetlerine Yönelik Robotik Sistemler” ve 
“Kapsamlı Senaryo, Öngörü ve Analiz Çalışmaları” ana başlıkları altında değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir. Çağrı kapsamında uygunluk hususunda nihai karar panelistler 
değerlendirmeleri sonrası verilecektir. 



23. Çağrıda belirtilen tsunami erken uyarı sistemi konusu mevcut ulusal uyarı sisteminin yerel 
uygulamasını da kapsamakta mıdır? 

 

Yanıt: Kapsayabilir. Bu konuda panelistlerin değerlendirmesi de önemli olacaktır. Ancak, 1001 
projelerinde yeni bilgi/ürün/süreç üretilmesi veya süreç iyileştirilmesi gibi araştırma projesi 
niteliği taşıyan çalışmalarında yer alması beklenir. Salt durum tespiti veya mevcut sistemlerin 
sadece uygulanması bu niteliği taşımamaktadır. 

 

24. Çağrıda tsunaminin yapılar üzerine etkisi çağrı kapsamında mıdır? 

 

Yanıt: Kapsayabilir. Bu konuda panelistlerin değerlendirmesi de önemli olacaktır. Ancak, 1001 

projelerinde yeni bilgi/ürün/süreç üretilmesi veya süreç iyileştirilmesi gibi araştırma projesi niteliği 

taşıyan çalışmalarında yer alması beklenir. Salt durum tespiti bu niteliği taşımamaktadır. 

 

25. Depremin hemen sonrasında arama ve kurtarma ekibi eğitimi çağrı kapsamında 
değerlendirilebilir mi? Özellikle üniversitelerde arama-kurtarma ekipleri kurulması, eğitimi ve 
geliştirilmesi konularında bir proje planlanması yapılabilir mi? 

 

Yanıt: Konu çağrı kapsamında görünmektedir. Ancak, salt eğitim verilmesi, rutin eğitim 
programları ve materyal hazırlanmasına yönelik çalışmalar araştırma projesi niteliği 
taşımamaktadır. Bu nedenle bu nitelikteki başvurular çağrıya uygun olsa da iade edilebilir. 

 

26. Yapıların depreme karşı güçlendirilmesi ve yerli deprem izolatörü geliştirilmesi konuları çağrı 
kapsamında mıdır? 

 

Yanıt: Evet, bu konuların “Mimari Tasarımlara Yönelik Mühendislik Çözümleri” ana başlığı 
altında değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Çağrı kapsamında uygunluk hususunda nihai 
karar panelistler değerlendirmeleri sonrası verilecektir. 
 

27. Deprem çağrısında eşgüdüm gerçekleştirecek projelerin farklı kurumlardan olma zorunluluğu 
var mı? Yani aynı kurum farklı disiplinden projeler eşgüdüm yapabilir mi? 

 
 Yanıt: Farklı kurum zorunluluğu yok. Aynı kurum ve farklı disiplinden projeler eşgüdüm yapabilir. 
 
28. Proje ortaklarının verdikleri her bir projenin bütçesi nasıl ayarlanacaktır? Ortaklık durumunda   

tek bir bütçe mi hazırlanmalı yoksa her projenin bütçesi ayrı ayrı mı hazırlanmalıdır? 
 

Yanıt: Her projenin bütçesinin ayrı ayrı hazırlanması beklenmektedir. Burada, özellikle 
eşgüdümlü projelerin bir arada çalışarak bu alanda verilecek destek miktarının arttırılması 
hedeflenmektedir. 

 
 

 
 

 


