TÜBİTAK – TAGEM
1005 Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı
Çağrı Metni
1. Çağrı Amacı ve Kapsamı
Sonuç odaklı, ölçülebilir, yüksek yaygın etkiye sahip ve ekosistemdeki tüm paydaşların etkin bir
modelle süreçlere dâhil olduğu, bütüncül bir yaklaşımla yönetilen Ar-Ge ve yenilik sistemlerinin
oluşturulmasının gerekliliği gelecek vizyonu belirleyen üst politika belgelerinin hemen hepsinde
ifade edilmektedir. Etkin ve verimli Ar-Ge ve yenilik sitemleri, ülkelerin rekabet gücünün ve üretim
sistemlerinin verimliliğinin arttırılmasında ve dünya değer zincirine entegre ürünlerin
geliştirilmesinde önemli roller oynamaktadır. Nitekim, On Birinci Kalkınma Planı’nda, Öncelikli
Gelişme Alanları başlığı altında yer alan Tarım alt başlığında çevresel, sosyal ve ekonomik olarak
sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten
üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını
çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması
amaçlanmaktadır. Kalkınma Planı’nda yer alan “tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite,
özel sektör ve sanayi arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek tarımsal Ar-Ge
çalışmalarının etkinliği ve niteliği artırılacaktır” ve "öncelikli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik
bileşenlerin, cihazların ve malzemelerin ihtiyaç makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla
geliştirilmesi sağlanacaktır" ifadelerine istinaden Ar-Ge projelerine fon sağlayıcı kurumların da
birlikte hareket etme gerekliliği de vurgulanmıştır.
Bu kapsamda, Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve
bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında işbirliği protokolü
imzalanmıştır. Söz konusu iş birliği çerçevesinde, ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin
ülkemiz gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşma etkinliğinin artırılması ve birlikte
başarma yaklaşımıyla ulusal tarımsal Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla ortak
öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlenmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda, TÜBİTAK ile TAGEM arasında imzalanan protokol kapsamında tarım
alanında öncelikli araştırma konularında Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliklerini hedefleyen iki
çağrı tasarlanmıştır. Aşağıda öncelikli alanları paylaşılan 1005 Çağrısı kapsamında, çıktı odaklı,
kısa süreli, ülkemizde ihtiyaç duyulan, dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet
gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik yenilikçi yönü olan
Uygulamalı
Araştırma ve/veya Deneysel Geliştirme projelerinin desteklenmesi
hedeflenmektedir.
TAGEM ile işbirliği kapsamında oluşturulan çağrı konuları için tıklayınız. Belirtilen çağrı konularına
uymayan projeler bu çağrı kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Çağrıya Özel Hususlar
Çağrı kapsamında sunulacak projeler aşağıda belirtilen çağrıya özel hususlara tabidir:
 Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, üniversiteler veya TAGEM’e bağlı olmayan
araştırma merkezleri/enstitüleri ile TAGEM’e bağlı merkez/enstitüler ve TAGEM tarafından
araştırma yetkisi verilmiş kuruluşlar arasında işbirliği yapılması zorunludur.

 Projelerde özel sektör kuruluşlarının katılımı teşvik edilmekle birlikte; özel kuruluş çalışanları

proje ekiplerinde yürütücü veya danışman olarak görev alamaz, projede sadece araştırmacı
olarak yer alabilirler.
 Proje yürütücüsünün TAGEM’e bağlı araştırma merkezi/enstitüsü çalışanı olması durumunda,

en az bir araştırmacının üniversiteler veya TAGEM’e bağlı olmayan araştırma
merkezleri/enstitüleri çalışanı olması ve en az bir iş paketinin sorumlusu olması gerekmektedir.
Proje yürütücüsünün üniversiteler veya TAGEM’e bağlı olmayan araştırma
merkezleri/enstitüleri çalışanı olması durumunda, en az bir araştırmacının TAGEM’e bağlı
araştırma merkezi/enstitüsü çalışanı olması ve en az bir iş paketinin sorumlusu olması
gerekmektedir.
 TÜBİTAK-TAGEM ortak çağrıları kapsamında sunulan projeler, TÜBİTAK Araştırma Destek

Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen destek programları için uygulanan
projelerde görev alabilme limitinin dışında tutulur.
 1005 Çağrısı kapsamında en fazla bir projede yürütücü olarak görev alınabilir. TÜBİTAK-

TAGEM Ortak Çağrıları (1003 ve 1005 Çağrıları) kapsamında toplamda, aynı anda en fazla iki
projede yürütücü veya bir projede yürütücü ve iki projede araştırmacı veya dört projede
araştırmacı olarak görev alınabilir. Ayrıca, bu iki çağrı kapsamında toplamda en fazla 3 projede
danışman olarak görev alınabilir.
 Çağrı kapsamında sunulacak proje önerileri için TÜBİTAK ve TAGEM’den ayrı ayrı

finansal destek talep edilecektir. TÜBİTAK’tan ve TAGEM’den talep edilebilecek destek
üst limiti her bir Kurum için 500.000 TL’dir. Destek süresi ise en fazla 18 aydır.
 TAGEM’den talep edilen bütçe ile TÜBİTAK’tan talep edilen bütçenin dengeli olması

gerekmektedir. Bir kurumdan talep edilecek destek tutarı toplam proje bütçesinin %60’ını
aşmamalıdır (Örneğin, toplam talep edilen bütçe 600.000 TL ise, tek bir kurumdan 360.000
TL’den fazla talep edilemez).
 Bu

çağrı kapsamında
bulunmamaktadır.

desteklenecek

projelerde

kurum

hissesi

ödeneği

 Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin ekiplerine “1005–Ulusal Yeni Fikirler ve

Ürünler Araştırma Destek Programı Usul ve Esasları” doğrultusunda PTİ ödenecektir.
 TAGEM’den bursiyer ücreti ve geçici işçi/yardımcı personel ücretleri için destek talep

edilmemelidir.
 TAGEM’in yürütücü olarak yer almadığı projelerde, TAGEM’den talep edilen bütçede makine-

teçhizat alımları yer aldığı takdirde ilgili makine-teçhizat, ilgili iş paketinin sorumlusu olan proje
araştırmacısı TAGEM personelinin yer aldığı TAGEM enstitüsüne verilecektir.
 Proje önerilerinin başvuru aşamasında ve desteklenen projelerin sözleşme aşamasında

TAGEM finansal taahhüt onayı sistem üzerinden alınacaktır.
 Desteklenen projelerde bilimsel gelişme/sonuç raporlarının kabülü, ilgili dönem için

TAGEM’den talep edilen ve onaylanan bütçenin aktarılmış olmasına ve ilgili rapor dönemindeki
bilimsel faaliyetlerin Grup tarafından onaylanmasına bağlıdır. Gelişme/sonuç raporu
formlarının Dönem İçinde Projeyle İlgili İdari ve Mali Gelişmeler kısmında TAGEM’den
aktarılan bütçeye ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.
 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.
 Bu çağrı kapsamına özel olarak hazırlanmış ekte sunulan TÜBİTAK-TAGEM 1005 Çağrısı

Proje Başvuru Formu‘nun kullanılması gerekmektedir.
 Desteklenen projeler TÜBİTAK Araştırma Destek

Programları Tarafından Yürütülen
Programlara İlişkin Yönetmelik, Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve
1005–Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Usul ve Esaslarına tabi
olacaktır.

 TAGEM’den talep edilen bütçenin kullanımında TAGEM’in bağlı olduğu idari ve mali

esaslar/yönetmelikler geçerli olacaktır.

3. Çağrı Takvimi
Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

20/06/2022

Çevrimiçi Başvurunun ve
E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih

01/09/2022 23:59

4. Ek Belgelere Referanslar
 TÜBİTAK-TAGEM 1005 Çağrısı Proje Başvuru Formu
 Ek-1 Kaynaklar
 Ek-2A TÜBİTAK’tan Talep Edilecek Bütçe ve Gerekçesi
 Ek-2B TAGEM’den Talep Edilecek Bütçe ve Gerekçesi
 TÜBİTAK-TAGEM 1005 Çağrısı Öncelikli Alanları
 TÜBİTAK-TAGEM 1005 Çağrısı Proje Önerisi Değerlendirme Formu
 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara
İlişkin Yönetmelik
 Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar
 1005–Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Usul ve Esasları
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu
 Çevrimiçi Başvuru Sistemi

5. İrtibat Bilgileri
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
Serkan TUNA – serkan.tuna@tubitak.gov.tr
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK – meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Dr. Mustafa Emre SARI – emre.sari@tubitak.gov.tr

