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• Uluslararası düzeyde benzer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların ülkemiz 
özel sektör, üniversite ya da kamu kuruluşlarının ilgili alanlardaki bilgi birikimlerinin artırılması 
ve teknoloji transferinin desteklenmesi

• Elde edilen bu bilgi birikiminin yüksek Teknoloji Hazırlık Seviyelerine (THS) ulaştırılması
• Uluslararası düzeyde birlikte ürün geliştirme ve iş yapma kültürünün artırılarak uluslararası 

teknolojik bilgi birikimine erişimin desteklenmesi
• Oluşturulan uluslararası konsorsiyumun uzun vadede yeni iş birlikleri oluşturabilmesi ve 

sürdürülebilir olması
• Oluşturulan uluslararası konsorsiyum aracılığıyla uluslararası pazarlara erişimin artırılması
• Geliştirilen ürünler ile ihracatın artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 ÖN KAYIT

EUROSTARS Uluslararası Çağrı açılış tarihi 2 Eylül 2021

EUROSTARS Uluslararası Çağrı kapanış (cut-off) 
tarihi

4 Kasım 2021 (Saat:14.00 Brüksel saati)

Ulusal Çağrının açılış tarihi 15 Ekim 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım 2021 (Saat: 17.00)

Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt 
belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir.
EUROSTARS başvurusu ile eş-zamanlı ön kayıt 
başvurusu yapılması önemle tavsiye edilir. 

teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr
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https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/kullanici_klavuzu_7_0.pdf

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/duyurular.htm#duyuru_40



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 ÖN BAŞVURU

Ön Proje Başvuruları için son tarih 16 Kasım 2021

Ulusal başvurular iki aşamalı yapılacaktır

• Sermaye şirketleri

• Yükseköğretim kurumları

• Kamu araştırma merkez ve enstitüleri

• Eğitim ve araştırma hastaneleri

• 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları

• Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve
enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki
araştırma altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar.

• İlgili kurumların başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilir. Bu
çağrı kapsamında sunulan projelerde sermaye şirketi Yürütücü Kuruluş
(Muhatap Kuruluş) olmalıdır.

• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda,
ortakların birlikte tek bir ulusal ön proje başvurusu yapmaları gerekmektedir.



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 ÖN BAŞVURU



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 ÖN BAŞVURU



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 ÖN BAŞVURU UYGUNLUK KONTROLÜ

Teknik uygunluk kontrolü (GYK)

Ön proje başvuru tarihi itibariyle proje konusu ile ilgili lisans derecesine sahip firma çalışanı en az bir
proje personelinin bulunması

Ön proje başvuru tarihi itibariyle proje konusu ile ilgili doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip
üniversite veya eğitim ve araştırma hastaneleri çalışanı en az bir proje personelinin bulunması

Finansal uygunluk kontrolü (MADES)
Eurostars tarafından yayımlanan Finansal Uygunluk Kılavuzunda yer alan hükümler
çerçevesinde Kuruluşun finansal durumu değerlendirilir

Uluslararası Başvuru Formu 

Proje Ekibi Özgeçmişleri

Güncel Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Firma imza sirküleri



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 DEĞERLENDİRME

EUROSTARS Uluslararası Çağrı açılış tarihi 2 Eylül 2021
EUROSTARS Uluslararası Çağrı kapanış (cut-off) 
tarihi 

4 Kasım 2021 (Saat:14.00 Brüksel saati)

Ulusal Çağrının açılış tarihi 15 Ekim 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım 2021 (Saat: 17.00)

Ön Proje Başvuruları için son tarih 16 Kasım 2021

EUROSTARS Uluslararası Değerlendirme 17 Kasım 2021-26 Ocak 2022

İlk aşama sonuçlarının EUROSTARS sekreteryası
tarafından duyurulması

2-15 Şubat 2022

Konsorsiyum anlaşmalarının imzalanıp EUREKA 
Sekretaryası’na iletilmesi

15-29 Mart 2022



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 PROJE BAŞVURUSU

Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci
aşama proje başvurularının alınması

15 Mart 2022- 01 Eylül 2022

I. Proje Başvuru Önerisi

II. Uluslararası Başvuru Formu

III. Uluslararası Kabul Dokümanı

IV. Konsorsiyum Anlaşması

Eurostars programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunup kabul davet yazısı alan
projelerin ikinci aşama ulusal başvuruları PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir.



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 DESTEK KAPSAMI

Uluslararası Proje 
Öneri Formları 
Proje Personel 
Bilgileri

Teknoloji Grubu 
Yürütme Komitesi

Karar (Uygunluk Kontrolü)

Karar

Uluslararası Hakem 
Değerlendirmesi

E H

Uluslararası 
Kabul edilen 
Proje 
Önerileri

Teknoloji Grubu Yürütme 
Komitesinde Kuruluş 
Sunumu

Destek 
Kapsamı ve 
Sözleşme



Kapsam: Kısaca projede ne yapılacağıdır. Amacın, uygulanacak
yöntemlerin ve proje çıktısının tanımlanmasıdır.

Zaman: Projenin, (başlangıcı ile bitişi arasındaki) tüm evrelerinin bir
takvime göre planlanmasıdır. Proje kapsamındaki çalışmaların, hangi
tarihte başlayıp, ne kadar sürede tamamlanacağını düzenler.

1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 PROJE BAŞVURUSU

Bütçe: Projenin harcama planıdır. İyi hazırlanmış bir bütçe planı ile proje
verimli bir şekilde yönetilebilir.



1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 DESTEKLENEN GİDERLER
Sermaye şirketlerinin desteklenen gider kalemleri
a) Personel giderleri
b) Seyahat giderleri
c) Danışmanlık giderleri
ç) Hizmet alımı giderleri
d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
e) Malzeme ve sarf giderleri
f) Genel gider (Uluslararası Eurostars projesinde koordinatör

olması durumunda %20, bunun dışındaki sermaye şirketleri için %10)
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli

idareler ve vakıf üniversitelerinde desteklenen gider kalemleri
a) Personel giderleri
b) Bursiyer giderleri
c) Seyahat giderleri
ç) Kurum hissesi
d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
e) Malzeme ve sarf giderleri
f) Hizmet alımı giderleri
g) Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)



Destek Süresi 36 ay

Bütçe

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje 
bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi 
dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar 
olabilir.

Destek Oranı

Büyük ölçekli kuruluşlar için %60
KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf 
üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve 
enstitüleri için %100
*Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme

Eurostars uluslararası programına başvurusu bulunan Türkiye’de yerleşik 
kurum/kuruluşların uluslararası değerlendirme sonucu olumlu bulunanlar ikinci 

aşama Eurostars-3 Ulusal çağrısına başvuruda bulunabilirler.
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Başvuru yapabilmek için ulusal/uluslararası son tarihler önem arz
etmektedir. Ön kayıt evrakları ve başvuruları süresi içinde
TÜBİTAK’a ulaşmayan öneriler işleme alınmaz.

Proje başvurusu yapılabilmesi için, sermaye şirketi statüsünde
bulunan her bir kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans
derecesine sahip asgari bir proje personelinin, üniversite veya eğitim
ve araştırma hastaneleri için ise doktora/tıpta uzmanlık derecesine
sahip en az bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması 
durumunda, ortakların birlikte tek bir ulusal ön proje başvurusu 
yapmaları ve ortak proje başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Eurostars sekreteryası tarafından uygun yazısı alan projeler 
konsorsiyum anlaşmasını imzalayarak en kısa sürede ulusal 
başvuru yapılmalı

Grup Yürütme Kurullarında yapılacak 
sunumlarda özellikle gider kalemlerinin proje 
ile ilişkilendirilmeli 

Ön inceleme için gerekli evraklar ve ulusal proje başvurusu uygun bir 
şekilde gönderilmeli

Ortakların projedeki katkıları, ilgili programın uluslararası
başvuru formunda belirtilen proje katkılarıyla uyumlu olmalıdır



ÖNEMLİ BAĞLANTI LİNKLERİ ve İLETİŞİM

Uluslararası Program ve Ulusal çağrı duyurusu ve  koşulları dikkatle incelenmeli

eurostars@tubitak.gov.tr

https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/eurostars/funding

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/34_YK_Islenmis_TEYDEB_Yonergesi.
pdf

1709@tubitak.gov.tr

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm

https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/eurostars/Uluslararas%C4%B1%
20Eurostars%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Duyurusu?language_id=1




