
 

Ufuk2020.org.tr Erişime Açıldı! 

 

Değerli Paydaşımız, 

80 Milyar Avro’luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve 

inovasyon destek programı olan Ufuk2020’nin yeni internet sitesi 

ufuk2020.org.tr erişime açıldı!  

Ülkemiz, ulusal koordinasyon görevi TÜBİTAK tarafından yürütülen Avrupa 

Birliği Çerçeve Programları vasıtasıyla bugüne kadar 120’nin üzerinde ülke ile 

elde edilen uluslararası işbirliği deneyimini, Ufuk2020’de rekabet avantajına 

dönüştürmek ve yeni başarı hikâyelerine imza atmak adına son derece kararlı 

bir tutum içerisindedir. Ufuk2020.org.tr ile bu kararlı tutumun gerek yurt içinde 

gerekse de yurtdışında daha görünür bir hâle getirilmesi hedeflenmektedir. 

Kullanıcı dostu yeni sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanmış 

1,500’ü aşkın sayfası ile araştırma ve inovasyon fırsatlarını kovalayan herkes için 

kullanımı kolay ve anlaşılır bir kılavuz niteliğinde.  

Diyelim ki Çevre konusunda araştırma-geliştirme ve inovasyon desteğine ihtiyaç 

duyuyorsunuz.  Ufuk2020.org.tr derhal sizin elinizden tutup muhtemel 

uluslararası işbirliği imkânlarını gösterebilir! Aşağıda göreceğiniz üzere, 

Ufuk2020.org.tr‘nin size önereceği yol haritası menüde sergilenmiş hâlde. 

Menüden, sırasıyla:  

 

 

 



1. “Ufuk2020 Destekleri” sekmesine tıkladığınızda karşılaşacağınız 

“Tematik Alanlar” altında “Çevre ve Hammadeler” başlığına 

ulaşacaksınız. 

 

 

Diğer tematik alanlarda olduğu gibi “Çevre ve Hammaddeler” başlığı altında; 

 

 



 

o Alan Açıklaması, 

o Haberleri, 

o Alan Çağrıları 

o Ulusal İrtibat Noktası, 

o Başarı Hikâyeleri 

gibi temel bilgilere ulaşabilirsiniz. 

2. Destekleri etkin bir şekilde kullanmak için bir sonraki sekmede yer alan 

“Avrupa Teknoloji Platform ve Ağları”ndan ilgili olduklarınıza üye olup 

alanınızdaki faaliyetleri yakından takip etme ve hatta yönlendirme 

şansına sahip olabilirsiniz. 

 

 

Açılan sayfanın sağında listelenen tematik alanlar özelinde filtreleme yaparak 

“Çevre ve Hammaddeler” başlığıyla ilintili Avrupa Teknoloji Platform ve 

Ağları’na ulaşabilirsiniz.  

 



3. Arkasından, “Ufuk2020 Tüm Çağrıları” sekmesine tıkladığınızda ise 

Avrupa Komisyonu’nun Ufuk2020 Katılımcı Portalı’nda yer alan açık, 

kapanmış ve gelecekte açılacak tüm çağrılara doğrudan tek bir nokta 

üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.  

 

 

Sağ başta göreceğiniz arama motorunu, araştırma konunuzla ilgili muhtemel 

anahtar kelimenizi İngilizce dilinde (örneğin “water”) yazarak kullanabilir ve 

böylece konuyla ilgili tüm çağrı bilgilerine anında ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

Bununla beraber, bu sekmede karşılaşacağınız çağrı ilanlarında tematik konu 

bazlı bir sınıflama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yalnızca “Çevre ve 

Hammaddeler” tematik alanında açılan çağrılara ulaşmak istiyorsanız 1. madde 

altında sıralanmış olan “Alan Çağrıları” sekmesini kullanabilirsiniz.  



 

 

4.  Buraya kadar olan aşamaları incelediğiniz ve Ufuk2020 Programı'na 

sunulacak projelerde yer almak istediğiniz takdirde, proje yürütücüsü 

adayları olarak, TÜBİTAK’ın Türkiye’den paydaşların faydalanması için 

geliştirdiği Ufuk2020 Destek ve Ödülleri’ne başvurabilir, 

 

 

böylece projenizin Ufuk2020'deki başarı şansını daha da artırabilirsiniz. 

Ufuk2020 Destek ve Ödülleri ile ilgili tüm detaylara sekmeye tıkladığınızda 

karşılaşacağınız başlıklardan ulaşabilirsiniz. 



 

“Başvuru ve Değerlendirme Süreci”, “Yasal ve Finansal Konular”, 

“Ufuk2020’de Hakemlik”, “Ufuk2020 Eğitim Materyalleri” gibi önemli 

başlıklara da ana sayfamızdaki sekmelerden ulaşarak kafanızda oluşan 

muhtemel tüm sorulara ayrıntılı cevaplar bulmanız mümkün.  

Ve elbette ki Ufuk2020 aracılığıyla düşünceden hayata geçireceğiniz her bir 

proje ve her bir yüksek bütçeli araştırma bursu “Başarı Hikâyeleri” sayfamızda;  

 



ya da “En Başarılı Kuruluşlar” listelerimizde kamuoyu ile paylaşılmakta! 

    

AB Çerçeve Programları kapsamında desteklenmiş başarılı projeler ise Bilimsel 

Çıktı/Ürün/Kazanım, Endüstriyel İnovasyon Boyutu, Yurtdışına Bağımlılık ve Cari 

Açığa Etkisi gibi çok önemli parametreler açısından katkıları belirtilerek 

verilmektedir. 

Başlangıçta da değinildiği üzere TÜBİTAK, Ülkemizi temsilen geçtiğimiz son on 

yılda dünyanın dört bir köşesindeki 120’yi aşkın ülke ile Ufuk2020 Programı 

altındaki çok çeşitli projeler vasıtasıyla uluslararası temas ve işbirliği 

deneyimlerinin koordinasyonunu sağladı. 

İşte Ülkemiz adına TÜBİTAK’ın Ufuk2020 bağlamındaki bu deneyimi, diğer 

uluslararası işbirliği proje ve anlaşmalarıyla beraber Ufuk2020.org.tr sayfasının 

merkezinde yer verilen “İkili ve Çoklu İlişkiler” sekmesi altındaki İnteraktif 

Dünya Haritası üzerinde eşsiz bir uluslararası işbirliği veri tabanına 

dönüştürüldü. 

  



 

 

Aşağıdaki Almanya örneğinde de görüldüğü üzere, hemen her vatandaşımızın 

ilgisini çekebilecek kullanıcı dostu İnteraktif Dünya Haritası, işbirliği yapmış ya 

da yapmakta olduğumuz ülkeler hakkında genel bilgilerden ekonomik 

göstergelere, Ar-Ge verilerinden ortak bilimsel yayın istatistiklerine, dış ticaret 

verilerinden açık işbirliği proje teklif çağrılarına kadar pek çok ufuk açıcı bilgi 

sağlamakta.  

İnteraktif Dünya Haritası’nın genel anlamda tüm ülke kullanıcıları ve özelde de 

mevcut ve potansiyel uluslararası işbirliği meraklıları için ufuk açıcı olmasının en 

önemli sebebi ise her bir sayfadaki bilginin ülkemizle karşılaştırmalı olarak 

hazırlanmış olması:  



 

 

Son tahlilde, yukarıda son derece özet olarak tanıtılmaya çalışılan 

Ufuk2020.org.tr, bugüne kadar dünyada bir benzerinin hazırlanmadığını 

bildiğimiz bir internet sayfası.  

Herkesi sayfamızı ziyarete, Ufuk2020 faaliyetlerinden tematik anlamda 

ilgilendiklerine dair haber bülteni almak için sayfamıza üye olmaya ve ana 

sayfamızda bulabileceğiniz Facebook sayfalarımızı beğenip Twitter’da 

takipçimiz olmaya davet ediyoruz! 


