
KUTUP YABANCI ARAŞTIRMA ÜSSÜ KATILIM  

PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI 

 

Çağrı Amacı 

8. Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-8) kapsamında ikili işbirliklerine de destek verilmesi 

planlanmaktadır. Bu sayede ülkemizde Antarktika üzerine çalışmalar yürüten ya da yürütmek isteyen 

bilim insanları Antarktika’da faaliyet gösteren diğer ülkeler ile ortak projeler gerçekleştirilebilecektir. 

İkili işbirliği projelerine başvuruda bulunarak bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların 

projeleri TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenen ve aşağıda sunulan koşullarla (Çağrıya Özel 

Hususlar) değerlendirilecek ve uygun bulunmaları durumunda desteklenecektir. Bu çağrı sadece 

Antarktika kıtasında işbirliği sağlanan ülke üslerini/seferlerini kapsamaktadır, Arktik 

bölgesini kapsamamaktadır. 

Bu proje çağrısıyla; ülkemizde kutup araştırmaları konularına ilgi duyan, ilgili alanda çalışmaları olan 

araştırmacılar için fonlama ve ikili işbirliği mekanizmalarını oluşturarak bilimsel araştırmaların 

desteklenmesi, aynı zamanda ülkemizin uluslararası arenada Antarktika kıtası ile ilgili bilimsel 

çalışmalarda görünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir. 

İkili işbirliği projelerinin yürütülebileceği hali hazırda anlaşmaya varılan veya potansiyel olarak 

görüşmelerin devam ettiği ülkelerin listesi aşağıda verilmiştir. Görüşmelerin devam ettiği ülkelere ait 

kontenjanların başvuru sonrasında belirlenmesi durumunda projelerin ilgili ülkelere yönlendirilmesi 

söz konusu olabilecektir. Proje başvuruları ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda, 

Çağrıya Özel Hususlar kısmında belirtilmiştir. 

 

İkili İşbirliği Yapılabilecek Ülkeler 

Ülke Üs Kontenjan 

İspanya Juan Carlos Primero (Livingston Island) 2 Kişi 

Bulgaristan St. Kliment Ohridski (Livingston Island) 2 Kişi 

Güney Kore King Sejong (King George Island) 1 Kişi 

Şili Escudero (King George Island) 2 Kişi 

Brezilya Comandante Ferraz (King George Island) 1 kişi 

Ekvator Maldonado (Greenwich Island) 1 Kişi 

Çekya Mendel (James Ross Island) 1 Kişi 

Kolombiya Sefer 1 Kişi 



I. Çağrıya Özel Hususlar 

1. Proje önerileri başvuru formuna uygun şekilde İngilizce hazırlanmalıdır. 

2. Proje çağrısı ülkemiz kamu ve özel kurumlarına açık olup, TÜBİTAK kurumuna bağlı Merkezler 

Enstitüler ve Araştırma Grupları da kendi kurum prosedürlerine uygun olarak başvuru 

yapabilecektir. 

3. Projeler, TÜBİTAK tarafından Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir.  

4. TÜBİTAK ARDEB ve TÜBİTAK MAM KARE tarafından uygun görülen projeler ikili işbirliği 

yapılacak ülke tarafından da uygun görülmesi durumunda desteklenecektir. 

5. İkili işbirliği yapılan/yapılacak olan ülkelerin bilim sezonu; Antarktika kıtasının yaz ayları olup, 

2023 Eylül – 2024 Nisan dönemini kapsamaktadır. Bu nedenle, projenin Antarktika’da 

yapılacak saha çalışması tarihleri, TÜBİTAK MAM KARE ile görüşülerek ikili işbirliği yapılacak 

ülkenin bilim sezonuna adapte edilecektir. 

6. Projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 500.000-TL olup, en fazla 50.000-

TL PTİ ödemesi planlanmıştır. Çağrı özelinde projelerde Kurum Hissesi 

ödenmeyecektir. 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BÜTÇESİ 

PROJE 300.000 TL 

LOJİSTİK BÜTÇE* 

KIYAFET 50.000 TL 

SEYAHAT, KARGO VE KONAKLAMA 150.000 TL 

* Lojistik bütçeden yalnızca Yabancı Ülke Üssüne/Sefere katılacak projeler 

yararlanabilecektir. Üs katlılımı/Sefer sonrasında Lojistik bütçeden artan miktar 
Bilimsel Araştırma bütçesine ARDEB onayı ile aktarılacaktır. Üs/Sefer katılımı 
gerektirmeyen projeler sadece Bilimsel Araştırma bütçesi ve PTİ alabilecektir. 
 

7. Yabancı Ülke Üssüne/Seferine katılım gerektiren projeler kapsamındaki seyahat (gidiş-

dönüş olmak üzere Türkiye-Kutup/Ülke-Türkiye) ve konaklama masrafları 

(üs/sefer dışında kalınan süreye ait) katılımcının kendisi tarafından ilgili projenin 

Lojistik Bütçesinden karşılanacaktır. Proje kapsamında, İlgili ülke ve TÜBİTAK MAM KARE 

koordinasyonunda katılımcıların belirtilen tarihte belirtilen lokasyonda bulunmaları 

istenecektir. Benzer şekilde, dönüş için tarih ve lokasyon da sefer katılımcılarına 

bildirilecektir. Çalışmaların başlayacağı ve biteceği öngörülen lokasyonlarda salgın hastalık, 

karantina süreci, lojistik zorunluluklar vb. nedenlerle lokasyon ve tarihlerde değişiklikler 

yaşanabilmektedir. Bu kapsamda değişiklik olması halinde güncel bilgiler katılımcılara en kısa 

sürede bildirilecektir. Bu nedenle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, satın 

alınacak biletler ve yapılacak rezervasyonlarda esnek seçeneğinin seçilmesi önemle 

tavsiye edilmektedir. Sorularınız için kutup@tubitak.gov.tr adresine e-posta 

gönderebilirsiniz. 



8. İşbirliği sağlanan ülkenin belirleyeceği lokasyon ve zamana katılımcılar uyarak, lojistik 

planlamasını bu lokasyon ve zamana göre yapacaktır. Katılım sağlanacak projenin, başvuruda 

belirtilmemiş olan lojistik ihtiyaçlarıyla ilgili taahhüt verilmemekte olup, yanlış beyandan 

doğabilecek maddi sorumluluk proje yürütücüsünün sorumluluğunda olacaktır. İkili işbirliği 

yapılan ülke lojistik sorumluları ile TÜBİTAK MAM KARE’nin başvuruda belirtilmiş olan lojistik 

ihtiyaçlarla ilgili yapacağı değerlendirmenin sonucuna göre TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar 

alarak destek kararını iptal etmeye yetkilidir. Sorularınız için kutup@tubitak.gov.tr 

adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

9. Önerilen proje kapsamında ihtiyaç duyulacak kargo ve içeriği, donanım, örnek saklama ve 

taşıma koşulları ile ilgili projede detaylı bilgilere yer verilerek Lojistik Form doldurulacaktır. 

ARDEB başvuru sistemine yüklenen Lojistik Form, işbirliği yapılan ülke lojistik 

sorumlusu/sorumluları tarafından lojistik değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Lojistik 

değerlendirmenin olumlu sonuçlanması, projenin desteklenebilmesi için ilk şart olup 

sonrasında proje, bilimsel değerlendirmeye alınacaktır. Sorularınız için 

kutup@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

10. Önerilen projenin desteklenmeye uygun bulunması durumunda proje adına katılacak 

araştırma personeli sağlık taramasından geçmek zorundadır. Sağlık şartlarını (fiziki ve 

psikiyatrik) sağlayamayan araştırmacılar hem kendi sağlığını, hem de tüm diğer 

araştırmacıları riske edecektir. Bu sebeple TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenecek 

kurumlar tarafından tüm katılımcılar için topluca veya ayrı ayrı sağlık taramaları 

gerçekleştirilecektir. Proje kabul edilmiş olsa bile araştırmacıların uygun sağlık şartlarını 

sağlayamaması durumunda TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeye, katılımcıyı 

değiştirme talebinde bulunmaya ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek 

kararını iptal etmeye yetkilidir. 

11. Önerilen projenin desteklenmeye uygun bulunması durumunda katılımcı listesinde belirtilen 

kişiler ile mülakatlar yapılacaktır. Mülakat sonucuna göre TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar 

değerlendirmeye, katılımcıyı değiştirme talebinde bulunmaya ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile 

ortak karar alarak destek kararını iptal etmeye yetkilidir. 

12. Önerilen projenin desteklenmeye uygun bulunması durumunda proje adına katılacak 

araştırma personelinin TÜBİTAK MAM KARE tarafından organize edilecek ön bilgilendirme ve 

koordinasyon toplantıları, eğitim faaliyetleriyle sınırlı olmamak üzere tüm faaliyetlere katılımı 

zorunludur. Aksi takdirde TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeye ve/veya 

TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeye yetkilidir. 

13. Gerçekleştirilecek çalışmaların önemli çıktılarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin bilimsel 

anlamda Kutup bölgelerinde en üst seviyede temsilidir. Bu amaçla projeden elde edilecek 

bilimsel çıktılar (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir. Desteklenmesine karar 

verilen her proje kapsamında uluslararası toplantılara katılım sağlanması, 

uluslararası hakemli bir dergide (Scopus - Q1, Q2, Q3, SCI, SCI-Expanded) yayın 

yapılması ve sonuçlarının TÜBİTAK MAM KARE’ye bildirilmesi beklenmektedir. 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/lojistik_form_2022.docx


14. Yürürlüğe alınan ve üs/sefer katılımı gerçekleştirilen projelerin, sefer sırasındaki kutup 

koşullarına veya lojistik süreçlere bağlı olarak proje önerisinde taahhüt edilen hedeflere 

ulaşamaması durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde yürürlükten kaldırılması TÜBİTAK MAM 

KARE ve/veya TÜBİTAK ARDEB’in inisiyatifindedir. 

15. Proje çağrısında daha önce katılım sağlamamış olan projelere öncelik verilecektir. Bu çağrı 

öncesi üs/sefere katılmış olan proje yürütücüleri, projelerinden indeksli dergilerde (Scopus 

veya SCI, SCI-Expanded) yayın yapmış olması halinde tekrar proje başvurusu 

yapabileceklerdir. Anılan indeksli dergilerde yayını olmayan eski sefer katılımcıları katılım 

isteklerini gerekçeli olarak yazacaklardır. 

16. Sefer kapsamında, kabul edilen projeler için herhangi bir malzeme, donanım ve bakım-tamir 

araç desteği, internet bağlantısı ve elektrik sağlanması garanti edilememektedir. Sorularınız 

için kutup@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

17. Önerilen projenin desteklenmeye uygun bulunması durumunda, Proje ekibi ile 

üs/sefer ile ilgili evraklar doldurulacak ve imzalanacaktır. 

18. Mücbir sebeplere ve/veya beklenmeyen hallere bağlı olarak üsse katılım veya seferler kısmen 

veya tamamen iptal edilebilir. Bu şartlar doğrultusunda, karantina ve ulaşım gibi değişkenlik 

gösteren süreçler sefer süresine eklenebilecektir. Bu durumda sefer projelerinin akıbeti 

TÜBİTAK MAM KARE ve/veya TÜBİTAK ARDEB’in inisiyatifinde olup sefere bağlı projeler iptal 

edilebilecektir. 

19. Kabul edilen projeler için gelecek seferlere katılım garantisi verilememektedir. 

 

Diğer Hususlar 

Proje Süresi 

Proje süresi en fazla 24 aydır. Uzatma talepleri kabul edilmeyecektir. 

 

Bütçe ve Desteklenecek Giderler 

Bu çağrı kapsamında, KUTUP 1001 projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 300.00 

(Üçyüzbin) TL bilim ve 200.000 (İkiyüzbin) TL lojistik olmak üzere toplam PTİ hariç 500.000 (Beşyüzbin) 

TL’dir. Kutup 1001 kapsamında PTİ üst sınırı 50.000.-TL olup, Kurum Hissesi ödenmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 



Çağrı Takvimi 

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi 10.10.2022 

Çevrim İçi Başvurunun Tamamlanması İçin Son Tarih 21.11.2022 

E-imza Sürecinin Tamamlanması İçin Son Tarih 24.11.2022 

 

Referanslar 

 Proje Başvuru Formu  

 Ek-1 Kaynaklar 

 Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi 

 Lojistik Form  

 Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara 

İlişkin Yönetmelik 

 Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar 

 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu 

 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 
 

Ek Kaynaklar 

Eski projeler ve yayınlar için TÜBİTAK MAM KARE web sayfası 

ASPA-ASMA vb için ATS sayfası 

Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

Resmî Gazete Tarihi: 13.06.2020, Sayısı: 

31154 

Ulusal Kutup Bilim Seferleri ve Faaliyetlerine 

İlişkin Usul ve Esaslar 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/Ulusa

l_Kutup_Bilim_Seferleri_ve_Faaliyetlerine_ilis

kin_Usul_ve_Esaslari.pdf 

Ulusal Kutup Bilim Seferleri Eğitim Kitabı 

https://kare.mam.tubitak.gov.tr/sites/images

/kare_mam/ 

ulusal_kutup_bilim_seferleri_egitim_kitabi_ka

re_2021.pdf 

 

İrtibat Bilgisi 

kutup@tubitak.gov.tr 

+90 (262) 677 22 50 

 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/kutup_yabanci_arastirma_ussu_katilimli_cagri_basvuru_formu_2022.doc
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/1001_basvuru_formu_ek1_kaynaklar_31.07.2018.doc
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ek_2_kutup_butce_ve_gerekcesi_tablosu_2022.docx
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/lojistik_form_2022.docx
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_2_0.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_2_0.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/41_YK_Islenmıs_Hali_ARDEB_Idari_Mali_Esaslar.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/yasal_ozel_izin_belgesi_bilgi_notu.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ekbn_2020.pdf
https://kare.mam.tubitak.gov.tr/
https://www.ats.aq/index_e.html
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-1.htm
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/Ulusal_Kutup_Bilim_Seferleri_ve_Faaliyetlerine_iliskin_Usul_ve_Esaslari.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/Ulusal_Kutup_Bilim_Seferleri_ve_Faaliyetlerine_iliskin_Usul_ve_Esaslari.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/Ulusal_Kutup_Bilim_Seferleri_ve_Faaliyetlerine_iliskin_Usul_ve_Esaslari.pdf
https://kare.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/kare_mam/%20ulusal_kutup_bilim_seferleri_egitim_kitabi_kare_2021.pdf
https://kare.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/kare_mam/%20ulusal_kutup_bilim_seferleri_egitim_kitabi_kare_2021.pdf
https://kare.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/kare_mam/%20ulusal_kutup_bilim_seferleri_egitim_kitabi_kare_2021.pdf
https://kare.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/kare_mam/%20ulusal_kutup_bilim_seferleri_egitim_kitabi_kare_2021.pdf
mailto:kutup@tubitak.gov.tr

