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PROJE KAYNAKLARI

KAYNAK 3:
KALKINMA BAKANLIĞI1 KAYNAKLARINDAN
DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarına
1-Büyük ölçekli araştırma altyapılarında
2-Araştırmacı insangücü yetiştirilmesinde
Destek verilmektedir.
I-ARAŞTIRMA ALTYAPILARINI DESTEKLEME PROGRAMI
Araştırma altyapı destekleri; ülkesel ve bölgesel öncelikleri, kamu ve özel sektörün
ihtiyaçlarını göz önüne alarak, temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini
yürütecek, nitelikli araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma
sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak projeleri desteklemektedir. Araştırmacı
insan gücünün geliştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı
sağlaması beklenen bu merkezlerin;





Üniversite rektörlükleri ya da kurum idarelerinin sahipliği ve yönetiminde,
Kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,
İşletme modeli tanımlanmış ve yapılabilirlik çalışması ile sürdürülebilir olduğu
gösterilmiş,
Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer araştırma kurumlarındaki
araştırmacıların kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış

olmaları esastır.
Program iki alt başlıkta yürütülmektedir.
1.1.Tematik İleri Araştırma Merkezleri (Uzmanlık ve Mükemmeliyet Merkezleri)
Bu destek programında, Ar-Ge altyapısında ve araştırmacı insan gücünde belli kapasiteye
ulaşmış üniversite ve araştırma kurumlarında bu alanda uzmanlaşma ve ileri düzeyde
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araştırma yapma olanağı verecek altyapılar oluşturmak için "tematik ileri araştırma merkezi"
destekler hedeflenmektedir.
Uzmanlık ve mükemmeliyet merkezlerine ilişkin proje teklifi hazırlanırken, önerilen
merkezin ülke için neden öncelikle gerekli olduğu, bu merkezin neden özellikle söz konusu
kurumda kurulması gerektiği ve diğer kurumlar da göz önüne alındığında en uygun alternatif
olduğu, aynı konuda gerek teklif eden kurum gerekse diğer kurumlarda var olan altyapı ile
mükerrerlik oluşturup oluşturmadığı, söz konusu merkezin kurulması için hangi nedenlerle
diğer destek mekanizmaların uygun olmadığı hususların, somut analizlere dayalı olarak
açıkça ve derinlemesine ortaya konması gerekmektedir.
1.2.Merkezi Araştırma Laboratuvarları
Yeni kurulan ve gelişmekte olan araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma
kurumlarında, ileri düzeydeki araştırma projelerinin yürütülmesini sağlayacak ve kurumdaki
bütün araştırmacıların ihtiyaçlarını dikkate alacak, belli alanlara odaklanmış büyük ölçekli
“merkezi araştırma laboratuvarı” desteklenmektedir.
Farklı araştırma grupları veya farklı bölümler tarafından ayrı ayrı sunulan projeler
değerlendirmeye alınmamaktadır. Merkezi laboratuvar projelerinde, rektörlüklerin ya da
kurum idarelerinin koordinasyonunda, kurumdaki tüm araştırmacıların ortak ihtiyaçlarından
yola çıkılarak oluşturulmalıdır.
Temel ve uygulamalı araştırma niteliğindeki akademik araştırma projelerine destek
sağlanmamaktadır.
Her iki destek türünde araştırma kurumlarındaki altyapı ve insan gücü imkânlarının sanayi ve
kamu kesiminin ihtiyaçlarına çözüm üretecek şekilde hizmet verebilir hale dönüştürülmesi
amaçlanmaktadır.
II- ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİ
Lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için “Araştırmacı Yetiştirme Programları”
desteklenmektedir.
Daha önce Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları”
kapsamında desteklenen öğretim üyesi açığı bulunan üniversitelere yönelik doktora
derecesine sahip öğretim üyesi yetiştirme programları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
devredilmiştir.
Son başvuru tarihi: Program ilanı, Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından her yıl yılda bir
kez yapılmaktadır.
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2012 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenmek üzere araştırma altyapı projeleri ve
araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi programlarına ilişkin proje çağrı süresi 30 Nisan 2011
tarihinde kapanmıştır.
2013 yılı için Proje Teklif Çağrısına çıkılmamıştır.
- 2014 Yılına ilişkin Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı çalışmaları Kalkınma Bakanlığı
tarafından sürdürülmektedir. Çalışmalar tamamlandığında Proje Çağrısı web sayfasında
yayımlanacaktır.
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