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Katip Çelebi-Newton Fonu 

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Kâtip Çelebi-Newton Fonu
yürütülmektedir. Fon kapsamında her iki ülke ortak programlara ya da
üzerinde uzlaşılan benzer programlara eşit miktarda destek
sağlamaktadır. (Eş-fon). Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen
Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık
araştırmacılarına ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ortak araştırma
projeleri, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları, araştırmacı
değişimi gibi birçok alanda işbirliği olanağı sunularak iki ülke arasındaki
bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.

Kâtip Çelebi-Newton Fonu doğrultusunda, endüstri ve akademi
arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin
mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi
ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak ve uygulamaya
yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmeyi hızlandırması
amacıyla TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal
Academy of Engineering arasında Sanayi- Akademi Ortaklığı Programı
çağrısı açılmıştır.



Çağrının Amaç ve Kapsamı

 Mühendislik araştırma ve geliştirmesi ile küresel ya da ülke özelinde
ekonomik ve sosyal kalkınma zorluklarının çözümünü amaçlayan,
derin, stratejik ve ikili akademi sanayi ortaklıklarının oluşturulması

 Türkiye-Birleşik Krallık’ta veya dünya çapında gelişmekte olan
ekonomilerde karşılaşılan ekonomik ve sosyal kalkınma zorluklarını
çözmek için uygulamadan ilham alan mühendislik araştırmaları ve
yenilikleri etrafında endüstri ve akademi arasında derin, stratejik iki
taraflı ortaklıkların oluşturulması

 Türkiye-Birleşik Krallık yenilik sistemlerindeki aktörler arasındaki
birlikteliği daha da arttırmak ve derinleştirmek adına bir sanayi-
akademi arayüzlerinin geliştirilmesi ve daha geniş paylaşım ve
birliktelik için farklı sanayi-akademi birliktelik modellerinin ortaya
çıkarılması



Çağrının Amaç, Kapsamı ve Hedefleri

Bu çağrıda belirtilen hedeflere ulaşmak için biyoteknoloji, petrokimya,
deniz mühendisliği, jeoteknik, su kaynakları, inşaat hizmetleri,
telekomünikasyon, optik, lazerler, bilgi teknolojisi, enerji tasarrufu,
imalat, uygulamalı mekanik, biyomühendislik, malzemeler, havacılık,
denizcilik dahil olmak üzere çok sayıda disiplin mühendislik alanı olarak
ele alınmaktadır. Başvuru alanının uygunluğu konusunda bilgi almak için
Royal Academy of Engineering Program Sorumlusu ile iletişime
geçilebilir.



Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre faaliyet gösteren
yükseköğretim kurumları bünyesindeki bölümler, Çağrı Duyurusunda
belirtilen kapsama uygun olarak bu çağrıya başvuru yapabilir.

• Aynı yükseköğretim kurumuna bağlı birden fazla bölüm bu çağrıya
başvuru yapabilir. Ancak değerlendirme sonucuna göre bu
başvurulardan tek bir tanesi desteklenebilecektir.



Başvuru Süreci

• Başvurular PRODİS üzerinden alınacak

https:\\eteydeb.tubitak.gov.tr

(1) Yeni kullanıcı tanımlama

(2) Mevcut kullanıcı için rol ekleme



Yeni Kullanıcı Tanımlama

• https://eteydeb.tubitak.gov.trYeni kullanıcı kaydı

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


Yeni Kullanıcı Kaydı

• İlgili alanları doldurarak kaydınızı tamamlayınız



Yeni Kullanıcı Kaydı

• 1601 Programı Uygulayıcı/Faydalanıcı rolünü seçiniz



Yeni Kullanıcı Kaydı

• Kişisel bilgilerinizi giriniz ve çalıştığınız kuruluşu seçiniz

• Kuruluş ismi ya da vergi numarası ile arama yapabilirsiniz

• Kuruluşunuz veri tabanında yoksa TÜBİTAK ile iletişime geçiniz

• Daha sonra sisteme girişi yaparak 1601 Uygulayıcı/Faydalanıcı Rolü 
ekleyiniz



Başvuru Süreci – Mevcut Kullanıcı için Rol Ekleme

• Kullanıcı işlemleri  1601 Programı Uygulayıcı / Faydalanıcı rolü ekle 



Başvuru Süreci – 1601 Kullanıcısı Rolü

• Rol ekle düğmesine basarak işlemi tamamlayabilirsiniz



Başvuru Süreci – Rol Değiştirme

• Rol değiştir  1601 Programı Uygulayıcı/Faydalanıcı

• Bu rol ile 1601 Programı çerçevesinde açılan çağrılara başvuru yapılabilir



Yeni Başvuru

• Yeni Başvuru düğmesi ile proje önerinizi tanımlamaya başlayabilirsiniz

1601-2018-02 Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı (Industry-
Academy Partnership Programme-IAPP) Çağrısı

Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı (Industry-Academy 
Partnership Programme-IAPP) Çağrısı
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Yeni Başvuru

• Taslak Proje Önerileri üzerindeki bağlantıdan proje öneri bilgilerine 
ulaşabilirsiniz

1601-2018-02 Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı (Industry-Academy 
Partnership Programme-IAPP) Çağrısı

Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı 
(Industry-Academy Partnership Programme-IAPP) Çağrısı

1601-2018-02

Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı (Industry-Academy Partnership Programme-
IAPP) Çağrısı



Ön Kayıt İşlemleri

• Proje Ön Bilgileri kısmında istenen bilgileri giriniz

• Bu kısımda aşağıdaki bilgilerin girilmesi 
gerekmektedir:
– Kuruluş yetkilisi kimlik bilgileri

• Üniversite için Rektör

– Proje yürütücüsü kimlik bilgileri
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Ön Kayıt İşlemleri

• Proje Ön Bilgileri kısmı tamamlandıktan sonra çıkan ekranda Proje Ön 
Kayıt Formu düğmesine basarak otomatik oluşan formu pdf formatında 
indirebilirsiniz

• Bu formu ve eklerini en geç 14/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar 
TÜBİTAK’a göndererek ön kayıt işlemlerinizi tamamlamanız 
gerekmektedir.



Bölüm A – Kuruluş Bilgileri

• Çalışan sayısı verilerini girerek bu kısmı tamamlayınız
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Bölüm – B Proje Kısa Tanıtımı

• Proje kısa tanıtımında ana hatlarıyla proje 
önerinizin özetlenmesi beklenmektedir

• Bu kısmı proje önerisinin diğer kısımları 
tamamlandıktan sonra hazırlamanız 
tavsiye edilir
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Bölüm – B Projenin Çağrı Konusuyla İlişkisi ve Hedefleri

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir:
– Projenin çağrı konusu ile ilişkisi

– Problem tanımı

– Çözüm önerisi

– Proje hedefleri

– Hedef kitle

– Yöntem
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Projenin Çağrı Konusu ile İlişkisi

• Desteklenecek üniversitenin proje kapsamında yapacağı faaliyetleri 
ana hatlarıyla bu bölümde anlatılmalıdır.

• Desteklenecek üniversitenin proje kapsamında yapacağı faaliyetleri 
ana hatlarıyla bu bölümde anlatılmalıdır.

• Çalışma programının, gerçekleştirilecek aşamaların ana hatlarıyla 
tanımlanması

• İş planındaki faaliyetlerin projenin hangi ortağı tarafından 
yürütüleceğinin belirtilmesi

• İş planının teknik analizinin yapılması gerekmektedir.



Problem Tanımı ve Çözüm Önerisi

• Problem Tanımı kısmında;

– Projenin üniversitede sağladığı/sağlayacağı katkılar nelerdir?

– Üniversite bünyesinde Projenin yürütülmesinde etkin ve verimli 
çalışmasına engel olan koşullar var mıdır?

vb.  tanımlanacaktır.

• Çözüm Önerisi kısmında ise program kapsamında:

– Birleşik Krallık’tan işbirliği ortaklığı yapılacak Kuruluş’un seçilme 
gerekçeleri,

– İşbirliği sonucunda ve sağlanan destek ile Problem Tanımı kısmında 
belirtilen sorunların nasıl çözüleceğine

dair bilgi verilmelidir.



Proje Hedefleri

• Proje Hedefleri kısmında;
– Yürütülecek proje sonunda elde edilmek istenilen çıktılar ile ilgili 

açıklama yapılacaktır. 



Hedef Kitle

• Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin üniversite, 
sanayi ve bölge ekosistemindeki faydalanıcıları bu 
kısımda belirtilecektir. 



Yöntem

• Bu kısımda Proje kapsamında Kuruluş’un uygulayacağı yöntemler (Arama 
toplantısı, anket, odak grup çalışması, eğitim vb.) anlatılmalıdır. 



Bölüm – C  Proje Planı ve Firma Alt Yapısı

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir:
– İş Planı

– Proje Yönetimi ve Organizasyonu

– Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
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İş Planı

• Proje kapsamında destek alacak kuruluşlar 24 aylık destek süresini 
dikkate alarak faaliyetlerini iş paketleri şeklinde belirtmelilerdir.

• Proje 4 dönemden oluşacaktır. Bu kapsamda her bir dönem bir iş 
paketi olarak düşünülmelidir. 

• İş planınızı Gantt şeması haline getirerek PDF formatında PRODİS’e
yükleyiniz

• Bir sonraki yansıda da belirtildiği üzere;
– Proje kapsamında 4 iş paketi girilecektir.



İş Planı

Başvurular için iş paketlerini aşağıdaki gibi girilecektir.

 İş paketi 1 – 1.Faaliyet Dönemi
 …

 …

 İş paketi 2 – 2.Faaliyet Dönemi
 ….

 ….

 İş paketi 3 – 3.Faaliyet Dönemi
 ….

 ….

 İş paketi 4 – 4.Faaliyet Dönemi
 ….

 ….



İş Paketleri Listesi

• Hazırladığınız iş planına uygun olarak iş paketlerini ekleyiniz

• İş paketi niteliğine uygun ara çıktıları tanımlayınız



Proje Yönetimi ve Organizasyonu

• Proje koordinasyonu ile ilgili bilgi veriniz.

• Koordinasyonda görev alan birim ve kişileri bir 
organizasyon şeması üzerinde gösteriniz. 
Organizasyon şemasını PDF formatında 
PRODİS’e yükleyiniz. 



Proje İşbirlikleri

• Birleşik Krallık’ta iş birliği yapılacak kuruluş bu kısımda eklenilmelidir.

• Proje kapsamında dış paydaşlarla yapılacak işbirlikleri de bu alanda 
tanımlanmalıdır. Örnek olarak aşağıdaki kuruluşlarla işbirliği 
yapılabilir:

– Sanayi Kuruluşları

– Teknoparklar

– Sanayi ve ticaret odaları

– OSB’ler vb.



Proje Personel Listesi

• Bu kısımda sadece TÜBİTAK ile koordinasyonu 
sağlayacak proje yürütücüsü ve araştırmacılar
personel olarak tanımlanmalıdır.



Kuruluşun Altyapısı

• Bu kısımda yürütücü kuruluşun altyapısını 
aşağıdaki başlıkları ve çağrı kapsamını dikkate 
alarak açıklayınız:

– Çağrı konusuyla ilgili deneyim

– Proje yönetim kapasitesi ve deneyim

– Ulusal ve uluslararası işbirliği deneyim

– Personel yetkinliği

– Fiziksel altyapı



Bölüm – D  Proje Etkisi ve Ulusal Kazanımlar

• Bu kısımda aşağıdaki konularda bilgi 
vermeniz beklenmektedir:
– Proje sonuçları

– Beklenen etki

– Yaygın Etki

– Sürdürülebilirlik
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Proje Sonuçları ve Beklenen Etki

• Proje sonuçları kısmında;

– Program kapsamında desteklenen bölümün üniversite araştırma 
çıktılarına sağlayacağı katkı

– Üniversiteden kaynaklı proje, sanayi işbirlikleri, fikri mülkiyet hakları 
lisanlamaları, girişimci şirket sayısı vb. hedefleri verilmelidir.

• Beklenen etki kısmında projenin doğrudan üniversitede oluşturacağı 
değişimden bahsedilmedir. 



Yaygın Etki ve Sürdürülebilirlik

• Yaygın etki kısmında projenin üniversitenin diğer
paydaşları, sanayi kuruluşları, çevre ekosistemine
sağlayacağı katkılar sunulmalıdır.

• Sürdürülebilirlik kısmında program kapsamında
tanımlanan faaliyetler sonucu elde edilmesi hedeflenen
işbirliklerinin bahsedilmelidir. Bu işbirliklerinin proje
sonrasında nasıl sürdürüleceği anlatılmalıdır.

• Projenin çıktılarının ülkemizin mühendislik yüksek
öğrenim ve araştırma kurumları içinde kapasiteyi
güçlendirmek ve yetenekleri geliştirmek hedefine yönelik
sağlayacağı katkılar da sürdürülebilirlik başlığı altında
sunulmalıdır.



Proje Önerisi Ekleri

• Aşağıdaki dokümanları PDF formatında proje önerisine 
ekleyiniz:
– Kuruluş Beyanı



Proje Önerisinin Gönderilmesi

• Bütün kısımlar tamamlandıktan sonra B –Yöntem ve Uygulama 
Bölümü’ndeki Proje Kısa Tanıtımı kısmını da tamamlayınız.

• Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan ve proje 
önerisiyle ilgili bütün bölümler hazırlandıktan 
sonra «TÜBİTAK’a gönder» düğmesi aktif hale 
gelecektir.

• «TÜBİTAK’a gönder» düğmesi ile proje 
önerinizi TÜBİTAK’a gönderebilirsiniz.
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Değerlendirme Süreci

• Proje başvuruları aşağıdaki ölçütlere göre panel yöntemi ile 
değerlendirilecektir:

– Başvuru Sahibinin Uygulama Kapasitesi ve Ortaklık Kalitesi: Başvuru
sahiplerinin önerilen projeyi uygulamak için (kurumları ve ortakları da dahil
olmak üzere) uygun deneyime ve potansiyele sahip olup olmadıklarının ve
işbirliği yapılan ortakların kaynaklarının yeterliliği ve kalitesi ve
tamamlayıcılığı değerlendirilecektir.

– Hedefler, Sonuçlar ve Etki: Projenin teknik ya da içerik bakımından ülke için
yeniliğinin, Program kapsamında belirlenen amaçlar ile uyumunun, dahil
olan kurumlar, başvuru sahipleri, Türkiye ve Birleşik Krallık mühendislik
camiası, uluslararası mühendislik camiası ve kamuya fayda ve etkisi
değerlendirilecektir. Ayrıca işbirlikleri için uzun dönemli planlar bu boyutta
dikkate alınacaktır.

– Proje Detayları, Fizibilite ve Kaynak Tahsisi: Proje çalışma planı ve
bütçesinde özetlenen zaman çizelgesi, personel ve kaynaklara göre
belirtilen hedeflerine ulaşmak için projenin fizibilitesinin; ayrıca, önerilen
bütçenin netliği, ayrıntısı ve daha fazla çalışmanın gerekliliği
değerlendirilecektir.



Teşekkürler…

Bilgi İçin: 
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu 
Hamit TAŞ 
E-Posta: hamit.tas@tubitak.gov.tr Tel: 0-312-2989508 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü 
Burcu KAPTAN 
E-posta: burcu.kaptan@tubitak.gov.tr Tel: 0-312 2981471 

Royal Academy of Engineering
Shaarad Sharma
E-posta: Shaarad.Sharma@raeng.org.uk Tel: +44 (0) 20 7766 0646 

Basılı evrakların gönderilmesi gereken adres: TÜBİTAK – Tunus Caddesi No:80 
Kavaklıdere, Çankaya, ANKARA Posta Kodu: 06100


