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ÖNSÖZ
2016 yılı Üniversitemizin Ar-Ge vizyonunu ve stratejilerini belirleme açısından yine çok önemli bir yıl olmuştur. 
Üniversitemiz ODTÜ 2018-2022 Stratejik Planı çalışmalarını bu yıl başlatmış ve ilk aşamada mevcut durumu 
değerlendirmeye yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar 2017 yılında farklılaşma stratejilerini belirleme ve sonrasında 
amaçları, hedefleri, stratejileri ve performans göstergelerini tanımlama aşamaları ile devam edecektir. Öte 
yandan, TÜBİTAK’ın ARDEB 1000 – “Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik 
Destek Programı” çağrısı kapsamında Biyomedikal, Elektronik-MEMS, Enerji ile Havacılık ve Uzay alanlarında 
destek almaya hak kazanan Üniversitemiz, bu dört öncelikli alana ait Ar-Ge Strateji Belgelerini geliştirmeye 2016 
yılı içerisinde yoğun bir şekilde odaklanmış olup, Şubat 2017 itibariyle TÜBİTAK’a sunmayı planlamaktadır.

2015 yılında yayımlanan “Horizon2020 and the European Research Area: ODTÜ’s Strategy 2015-2020” belgesinde 
ortaya konan adımlar atılmaya devam edilmiştir. Ülkemizde araştırma üniversitelerinin gelişmesi için gerekli olan 
koşulların tartışıldığı ve “Türk Araştırma Üniversiteleri Güçbirliği”nin (TAÜG) kuruluş amaçlarının ve planlanan 
faaliyetlerinin açıklandığı “Araştırma Üniversiteleri ve Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası 
Rekabet” başlıklı rapor yayımlanmıştır. Kasım ayında ise, hem Üniversitemizin ev sahipliğinde, YÖK, TÜBİTAK 
ve bütün TAÜG üniversitelerinin katkı ve desteğiyle, “Avrupa Araştırma Alanı (ERA – European Research Area) 
Öncelikler Çalıştayı” gerçekleştirilmiş, hem de ERA öncelikleri özelindeki konumunun tanımlanmasından sonra 
Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) ilerlemesi için bu çalıştayda önerilen yol haritası TAÜG üniversitelerinin 
ve yükseköğretim ile araştırma sektörümüzün temsilcilerince Avrupa Komisyonu yetkilileri ile paylaşılmıştır. 
Üniversitemizde ERA önceliklerinden araştırmacılar için açık emek piyasası (an open labour market for 
researchers) ve araştırma alanında toplumsal cinsiyet eşitliği (gender equality in research) alanları için yeni 
girişimler başlatılmıştır. Açık emek piyasası önceliğine hizmet etmek amacıyla geliştirilen ve araştırmacılara 
hareketlilik ve kariyer gelişimi alanlarındaki Avrupa kaynaklı imkanlar hakkında bilgi ve destek hizmetleri 
sağlayan “EURAXESS - Researchers in Motion” isimli ağa Türkiye’nin iki destek merkezinden biri olarak üye 
olunmuştur. Araştırma alanında toplumsal cinsiyet eşitliği önceliği alanında ise, araştırma kurumlarında ve 
akademide toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi ve eşitlik ilkelerini etkin hale getirmeyi amaçlayan “EGERA - 
Araştırma ve Yükseköğretim Kurumlarında Cinsiyete Duyarlı Yönetim Tüzüğü” isimli belge imzalanmıştır.

2016 yılı, yaklaşık 62 milyon TL’lik bütçe ile başlatılan 55 ulusal proje ile de başarılı bir yıl olmuştur. Bu ulusal 
kaynaklı projeler arasında TÜBİTAK destekli yeni 44 adet proje bulunmaktadır. Aynı zamanda; Dişli ve Güç Aktarma 
Sistemleri Araştırma Merkezi, Enerji Depolama Malzemeleri ve Cihazları Araştırma Merkezi, Kanser Sistem 
Biyolojisi Laboratuvarı (KANSİL) ve Doğu Anadolu Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi 
de aralarında olmak üzere 6 adet yeni proje de Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Diğer yandan, 
uluslararası kaynaklardan destekli ve toplam bütçesi 22 milyon Euro, ODTÜ payı 1.1 milyon Euro olan 9 yeni proje 
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kabul edilmiş ve sözleşmelerin imzalanması aşamasına gelinmiştir. Üniversitemizde tamamlanan uluslararası 
proje sayısı 264’e ulaşmış, halihazırda 41 adet uluslararası proje de yürütülmeye devam etmektedir. 

2016 yılında odaklanılan diğer bir başlık ise üniversite-sanayi işbirliği olmuştur. ODTÜ TTO portföyünde yer 
alan buluşların ulusal ve/veya uluslararası patent süreçleri, ön incelemeden buluş ticarileşinceye kadarki tüm 
süreçlerin maliyetleri ve prosedürel işlemleri takip edilmektedir. Bu kapsamda, 2007-2016 yılları arasında 72 
ulusal, 153 uluslararası patent başvurusu yapılmış ve 37 ulusal, 116 uluslararası tescil belgesi alınmıştır. ODTÜ 
TTO tarafından portföyde bulunan buluşların ticarileştirilmesi faaliyetleri kapsamında; buluşların potansiyelinin 
araştırılması, rakip teknolojilere göre avantajlarının belirlenmesi, teknolojik olgunluk seviyelerinin (TRL) 
artırılması, uluslararası platformlarda bilinirliklerinin oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 
2 akademisyen firması kurulmuş, 8 lisans, 3 devir anlaşması yapılarak 150 bin Euro TTO payı olmak üzere yaklaşık 
2 milyon Euro gelir elde edilmiştir. 

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin faaliyetlerini bir arada sürdürmeleriyle disiplinlerarası 
etkileşimi artıracak 27.000 m2 kapalı alana sahip Araştırma Parkı’nın inşaatı 2016 yılında da devam etmiştir. 

ODTÜ’nün 60. Kuruluş yılının kutlandığı 2016 yılında yürütülen ve Üniversitemizin başarısını daha da yukarı taşıyan 
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 2017 yılında da devam etmesini diler, saygılarımızı sunarız.

Araştırmalar Koordinatörlüğü
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ODTÜ’NÜN AR-GE ALANINDAKİ AMAÇLARI VE 
HEDEFLERİ
ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, 
yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet 
etmektir. Vizyonu ise uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite olmaktır. Bu misyon 
ve vizyon doğrultusunda Araştırma-Geliştirma alanında 2018-2022 Stratejik Planı’nda tanımlanan amaçlar ve 
hedefler aşağıda verilmiştir: 

AMAÇ 1: Dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak için gerekli kaynakları geliştirmek ve 
sürdürülebilir kılmak
 Hedef 1.1: Araştırma ile bütünleşik eğitim yaklaşımının lisans programlarında yaygınlaştırılması yoluyla 

bilgi üretiminin özendirilmesi
 Hedef 1.2: Lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların akademik, sosyal, ekonomik ve 

kültürel anlamda desteklenmesi
 Hedef 1.3: Araştırma altyapısının, destek birim ve personelinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması

AMAÇ 2: Niteliği yüksek temel bilim araştırmaları yapmak
 Hedef 2.1: Temel bilim araştırmalarının nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi

AMAÇ 3: Uygulamalı araştırmalar yoluyla teknoloji geliştirmek, yenilik yapmak, sanayi ve toplum için değer 
yaratmak
 Hedef 3.1: Uygulamalı araştırmalar yoluyla teknoloji geliştirilmesi, sanayinin ürüne dönüştürebileceği 

çıktıların üretilmesi

AMAÇ 4: Türkiye için de öncelikli olan, bölgesel ve küresel, büyük ve zorlayıcı problemlerle ilgili çok disiplinli, 
disiplinlerarası ve işbirliklerine dayalı bir yaklaşımla araştırmalar yapmak
 Hedef 4.1: Türkiye için de öncelikli olan, bölgesel ve küresel, büyük ve zorlayıcı problemlerin (grand 

challenges) toplumsal, siyasal, ekonomik, psikolojik ve teknolojik boyutlarıyla incelenip 
çözümler üreten geniş kapsamlı araştırmaların artırılması

 Hedef 4.2: Bu alanlardaki problemlerin çözümü için çok disiplinli ve disiplinlerarası bir yaklaşımla 
yürütülen  Ar-Ge ve yenilik projelerinde ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve 
var olan işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi
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AMAÇ 5: Araştırma performansımızı artırmak ve çıktılarımızın etkisini yükseltmek
 Hedef 5.1: Büyük ölçekli projelerin artırılması; projelerin performansının izlenmesi ve duyurulması
 Hedef 5.2: Nitelikli bilimsel dergilerde yayın yapılması; yayınların aldığı atıf sayısının ve atıf alma 

sürekliliğinin artırılması
 Hedef 5.3: Lisansüstü tez çıktılarının etkisinin, ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması ve 

lisansüstü programlarda öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların toplumsal faydaya 
dönüşmesini sağlayacak projeler üretilmesine ağırlık verilmesi



ULUSAL
PROJELER



ULUSAL AR-GE PROJELERİ
2016 SONU İTİBARİYLE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ULUSAL 
PROJELER
2016 yıl sonu itibariyle ODTÜ’de toplam 138 ulusal proje yürütülmektedir. Bunlar arasında en yüksek pay 115 adetle 
TÜBİTAK projelerine aittir. Aşağıdaki tabloda 2016 yıl sonu itibariyle yürütülmekte olan projelerin türleri ve toplam 
bütçeleri yer almaktadır:

2016 Sonu İtibariyle Yürütülmekte olan Ulusal Ar-Ge Projeleri ve Bütçeleri

  Proje Sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL)

TÜBİTAK 115 84.499.111

KALKINMA BAKANLIĞI 13 78.092.000

DİĞER 10 9.970.029

TOPLAM 138 172.561.140

2016 Yıl Sonu İtibariyle Yürütülmekte Olan Projeler (Bütçelerine Göre) 

TÜBİTAK

KALKINMA
BAKANLIĞI

DİĞER
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2016 YILINDA BAŞLAYAN ULUSAL PROJELER
2016 yılı içerisinde toplam 55 adet yeni proje yürütülmeye başlamıştır. Bunlardan 44’ü TÜBİTAK destekli projelerdir. 
Aşağıdaki tabloda 2016 yılında yürütülmeye başlayan projelerin hangi kurumlardan destek aldığı ve toplam destek 
miktarları yer almaktadır:

2016 Yılında Yürütülmeye Başlayan Ulusal Ar-Ge Projeleri ve Bütçeleri

  Proje Sayısı Toplam Proje Bütçesi (TL)

TÜBİTAK 44 21.669.641

KALKINMA BAKANLIĞI 6 32.545.000

DİĞER 5 7.406.561

TOPLAM 55 61.621.202

2016 yılında 36 
projemiz TÜBİTAK 
ARDEB tarafından 

desteklenmeye 
başlandı.

ODTÜ’nün 
TÜBİTAK 1001 
proje önerilerinde 
son üç yıllık 
ortalama kabul 
oranı: %33

TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ
2016 yılı içinde toplam 36 adet TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) 
projesi yürütülmeye başlamıştır. Bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 20 milyon TL’dir.

2016 YILI ODTÜ ARDEB 1001 PROGRAMI PERFORMANSI 

ODTÜ, TÜBİTAK destek programı olan Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı (1001) kapsamında yıllar içinde en fazla proje desteği alan 
üniversiteler arasında ön sırada gelmektedir.

TÜBİTAK’ın 2016 yılı için aldığı bir kararla Eylül 2016 dönemi proje başvuruları Mart 
2017 başvuruları ile birleştirilmiş ve bu başvurular Ocak 2017 döneminde alınmıştır. Bu 
nedenle, 2016 yılında sadece Mart döneminde proje başvuruları yapılmıştır. TÜBİTAK 1001 
kapsamında, Üniversitemizden 2016 yılı Mart döneminde yürütücü kurum olarak toplam 75 
proje başvurusu yapılmış ve bu başvuruların 24’ü desteklenmek üzere kabul edilmiştir. Aynı 
zamanda Üniversitemiz, Mart 2016 başvuru döneminde kabul edilen TÜBİTAK 1001 projeleri 
sayısı bakımından diğer üniversiteler arasında 1. sırada yer almaktadır. ODTÜ’nün TÜBİTAK 
1001 projelerindeki son 3 yıllık ortalama kabul oranı %33’tür.
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2016 Yılı ODTÜ ARDEB 1001 Programı Performansı

 Başvuru 
Dönemi

Kabul Edilen Toplam Proje Sayısı 
(Türkiye Geneli)

Başvuru Sayısı (ODTÜ 
Yürütücü Kurum)

Kabul Edilen Toplam Proje Sayısı 
(ODTÜ Yürütücü Kurum)

Başarı 
Yüzdesi

2016 - Mart 339 75 24 %32

2016 YILI ODTÜ ARDEB 1002 PROGRAMI PERFORMANSI 

2016 yılı içinde Hızlı Destek (1002) Programı kapsamında Üniversitemizin “yürütücü” olarak yer aldığı toplam 23 
proje başvurusu yapılmıştır. Üniversitemizin akademisyenlerinin “araştırmacı” ve “danışman” olarak yer aldığı 
projelerle birlikte değerlendirildiğinde, proje başvuru sayısı 28’e çıkmaktadır. Diğer taraftan, 2016 yılı içinde yapılan 
değerlendirme süreci sonunda desteklenmek üzere kabul edilen ve sözleşmesi imzalanan 1002 projelerinin sayısı 
4 olmuştur. Kabul edilen 1002 projeleri sayısının bu yıl görece az olmasının nedeni bu projelerin değerlendirme 
sürecinin 2016 yılı özelinde daha uzun sürmesi ve başvurusu yapılan birçok projenin sözleşmelerinin 2017 yılı başı 
itibariyle imzalanmaya başlanmasıdır.

2016 YILI ODTÜ ARDEB 1003 PROGRAMI PERFORMANSI 

2016 yılı içinde Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003) kapsamında birinci dönemde yürütücü 
kurum olarak yapılan ikinci aşama başvuru sayısı 30 olmuştur. Bu projeler arasından kabul edilenlerin sayısı 5 olmuş 
ve sözleşmeler 2017 başından itibaren imzalanmaya başlanmıştır.

2016 YILI ODTÜ ARDEB 3501 PROGRAMI PERFORMANSI 

TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501) kapsamında 2016 yılı Mart döneminde 9 adet 3501 projesi başvurusu 
yapılmış ve 4 adet proje desteklenmek üzere kabul edilmiştir. 2009 yılından bu yana 3501 programına Üniversitemizden 
her başvuru döneminde proje başvurusu yapılmıştır. ODTÜ ortalama kabul oranı %50 iken, Mart 2016 dönemi özelinde 
kabul oranı %44’tür.
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KALKINMA BAKANLIĞI PROJELERİ 
2016 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından Dişli ve Güç Aktarma Sistemleri Araştırma Merkezi, Enerji Depolama 
Malzemeleri ve Cihazları Araştırma Merkezi, Kanser Sistem Biyolojisi Laboratuvarı (KANSİL) ve Doğu Anadolu 
Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi de aralarında olmak üzere 6 adet yeni proje ve 7 adet 
devam eden proje olmak üzere toplam 13 proje 78.092.000 TL alarak desteklenmiştir.

ODTÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)
Üniversitemiz her yıl öz kaynakları ile oluşturduğu Bilimsel Araştırma Projeleri fonu ile öğretim üyelerimizin 
küçük bütçeli araştırmalarına destek olmaktadır. Rektörlük, enstitü ve fakülteler BAP başvurularını kendi yönetim 
kurullarınca belirlenmiş kriterlere göre değerlendirerek BAP komisyonuna desteklenmek üzere önermektedirler. 
Projelerin desteklenip desteklenmeyeceğine veya destek miktarına BAP komisyonu karar vermektedir. Örneğin, 
ODTÜ Rektörlüğü, yeni öğretim elemanları tarafından önerilen projelerin yanı sıra, araştırma merkezlerinin projeleri, 
kurumsal işbirliği içeren projeler veya ODTÜ kampüs odaklı projelere öncelik vererek değerlendirme sonuçlarını 
desteklenmek üzere komisyona önermektedir. 

BAP Projeleri kapsamında Rektörlük kanalıyla desteklenen projeler;

 Rektörlüğe bağlı araştırma merkezi projeleri, 

 Kurumsal işbirliği projeleri (GATA ile işbirliği projeleri vb.), 

 ODTÜ Kampüsü odaklı projeler,

 YESAP (Yenilenebilir Enerji, Ekosistemler ve Sürdürülebilirlik için ileri Araştırmalar Platformu) kapsamındaki 
disiplinlerarası projeler, 

 Disiplinlerarası projeler (daha sonra ulusal/uluslararası, (Kalkınma Bakanlığı, Horizon 2020 vb.) kuruluşlardan 
destek alarak büyük ölçekli projelere dönüşebilecek disiplinlerarası projeler),

 Yeni Başlayan Öğretim Elemanları / AGEP programını tamamlayan öğretim elemanları projeleridir.  

 Ayrıca 2016 yılında Üniversitemizin kampüsleri arasındaki işbirliğini ve araştırma etkinliklerini artırmak amacıyla 
Ankara, Erdemli ve Kuzey Kıbrıs kampüslerinde görevli akademisyenlerin birlikte oluşturdukları projelerin 
desteklenmesi için Kampüslerarası İşbirliği projeleri ilave edilmiştir.
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2016 yılında Üniversitemiz tarafından desteklenen BAP proje türlerinin ve ayrılan toplam bütçelerinin detayları 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 Yılında Desteklenen BAP Projelerinin Dağılımı

  Proje Sayısı Proje Bütçesi (TL)

ODTÜ YARARINA 6 84.000

MERKEZLER 14 246.000

İŞBİRLİĞİ (GATA) 11 150.000

DAP 2 20.000

GENÇ ÖÜ/AGEP 58 1.127.634

YESAP 4 127.000

KAMPÜSLER ARASI 5 98.915

TOPLAM 100 1.853.549

DÖNER SERMAYE PROJELERİ 
16 Şubat 2016 tarihinde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58. Maddesi’ne, 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile k fıkrası eklenmiştir. Buna göre “Üniversite-sanayi işbirliği 
kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner 
sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil 
herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir 
vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu 
kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim 
kurulunun izni ile karar verilir” denilmektedir.

Söz konusu hak ve muafiyetlerden yararlanmak üzere Üniversitemizce ODTÜ Döner Sermaye Proje ve Faaliyet 
Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon 12 Nisan 2016 tarihinden sonraki projeleri ile faaliyetleri ve halen 
yürürlükte olup 1 Mart 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilecek olan ödemeleri olan projeleri değerlendirmeye 
almıştır. ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü kapsamında gerçekleşmek üzere sözleşmesi imzalanmış 
(Sosyal Bilimler alanındaki araştırmalar hariç olmak üzere) projeler, https://dsim.metu.edu.tr/ar-geyenilik-ve-
tasarim uzantısında bulunan başvuru belgelerinin proje yürütücüsü tarafından eksiksiz olarak hazırlanarak ODTÜ 
Döner Sermaye Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu’na sunulmasıyla değerlendirmeye alınır. Komisyon 
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tarafınca hak ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanan projelerde çalışan öğretim elemanlarının ödemelerine 
kanun kapsamında %36 yerine %15 kesinti uygulanır. 

2016 yılında ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde Ar-Ge niteliği taşıyan 588 adet proje imzalanmış 
olup, bu projelerin toplam bütçesi 23.079.584 TL'dir.

SAVUNMA SANAYİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME 
PROGRAMI (SAYP)
Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP); üniversitelerde lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler 
(Araştırmacı) tarafından yapılacak veya halen gerçekleştirilmekte olan lisansüstü tez çalışmalarının savunma sanayii 
şirketlerinin orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın belirlediği 
öncelikli alanlar güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla başlatılmış olan bir araştırmacı yetiştirme 
programıdır. 2011 yılında imzalanan Mutabakat metinleri ile başlatılan program ASELSAN, TUSAŞ (TAİ), ROKETSAN, 
HAVELSAN, FNSS ile başarıyla sürdürülmektedir. 

2016 yılı ortalarına kadar Araştırmacının savunma sanayii şirketinde çalışıyor olma koşulu bulunan SAYP programındaki 
bu koşul, SSM tarafından kaldırılmış olup, Mutabakat Metinlerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.  

2016 yılı içerisinde 8 yeni SAYP Proje sözleşmesi imzalanmış olup, yürütülen 25 projenin toplam bütçesi 6.500.000 
TL’yi aşmıştır.  

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI (DOSAP)
Doktora  Sonrası Araştırma Programı (DOSAP), doktorasını tamamladıktan sonra, yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir 
üniversitede öğretim elemanı olarak atanmış ya da bir kamu veya özel kurumda görev yapan bir araştırmacının geçici 
bir süre için ODTÜ’de bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma yapması amacı ile 2004 yılından beri yürütülmektedir. 
Programın amacı, genç araştırmacıların kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar 
yapmasını teşvik etmek ve kurumlararası bilimsel etkileşimi artırmaktır. Yürütülen araştırmaların sonucunda çok 
sayıda makale yayınlanmış, ulusal ve uluslararası konferanslarda sözlü sunumlar yapılmıştır.

Üniversitemizde 2016 yılı içerisinde 96 araştırmacı doktora sonrası araştırma sürecinde yer almıştır. Aralık 2016 tarihi 
itibarı ile 53 kişi çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olup 43 araştırmacı araştırmalarını tamamlamıştır.
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ULUSLARARASI AR-GE PROJELERİ
ODTÜ’de 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 264 uluslararası proje tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerin desteklenen 
toplam bütçesi 562.363.864 Euro, ODTÜ bütçe payları ise 34.342.733 Euro’dur.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, ODTÜ’de 41 uluslararası proje devam etmektedir. Devam eden projelerin, toplam bütçesi 
110.406.222 Euro, ODTÜ’ye aktarılacak bütçe toplamı ise 8.201.616 Euro’dur. Devam eden uluslararası projelerin sayı 
ve bütçelerinin, program türlerine göre dağılımı aşağıdadır.

Devam Eden Uluslararası Projelerin Program Türüne Göre Dağılımı

Proje Tipi Sayı Toplam Bütçe   ODTÜ Payı
7. ÇP 10 61.925.377 € 2.266.808 €

Horizon 2020 12 43.429.079 € 3.509.577 €

Erasmus + 8 2.032.578 € 401.775 €

Erasmus + (Mobility) 1 879.250 € 879.250 €

Diğer 10 2.139.938 € 1.144.206 €

Toplam 41 110.406.222 € 8.201.616 €

2016 yılında, toplam bütçesi 21.898.423 Euro, ODTÜ payı ise 995.963 Euro olan 5 adet H2020 projesi kabul edilmiş ve 
sözleşme imza aşamasına gelinmiştir. Ayrıca, ODTÜ’de 2016 yılı içerisinde toplam 60 adet H2020 Proje başvurusu 
yapılmıştır. 

Tüm bu projelere ek olarak toplam bütçesi 187.290 Euro, ODTÜ payı 122.905 Euro olan uluslararası kaynaklardan 
desteklenen 4 proje kabul edilmiş ve sözleşmelerin imzalanması aşamasına gelinmiştir.
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ODTÜ’DEN HABERLER 
TÜRK ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ GÜÇBİRLİĞİ 2016 FAALİYETLERİ

TAÜG’ün temel amaçları Türkiye’de yükseköğretim, araştırma ve inovasyon sektörünün gelişmesine yönelik öneriler 
sunulması; uluslararası başarıyı artırmak için ilgili kuruluşlarla etkin işbirlikleri geliştirilmesi; kamuoyu oluşturma 
faaliyetleri yürütülmesi ve üyeler arasında eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarına etkin işbirliği sağlayarak birlikte 
öğrenme-gelişme imkanı yaratılmasıdır.

TAÜG çalışmalarından ilki olan “Araştırma Üniversiteleri ve Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası 
Rekabet” başlıklı rapor 2016 yılında yayımlanmıştır (https://pdo.metu.edu.tr/system/files/duyuru/TAUG_Arastirma_
Universiteleri_ve_Yuksekogretim_Arastirma_ve_Inovasyonda_Uluslararasi_Rekabet_Raporu_2016.pdf). Bu raporda 
ülkemizde araştırma üniversitelerinin gelişmesi için gerekli olan koşullar tartışılmış ve TAÜG’ün kuruluş amaçları ve 
planlanan faaliyetleri açıklanmıştır.

TAÜG çalışmalarının ikincisi olarak, 4 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde, YÖK, TÜBİTAK ve bütün TAÜG üniversitelerinin katkı ve desteğiyle “Avrupa Araştırma Alanı (ERA – 
European Research Area) Öncelikler Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştay Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı ile 
bütünleşmesi sürecinde atması gereken stratejik adımları altı ERA önceliğinden ülkemiz için uygun olan aşağıdaki 4 
alan ışığında ele almıştır.  

i.  Araştırmacılar için açık emek piyasası (an open labour 
market for researchers),

ii.  Araştırma altyapıları (research infrastructures),
iii. Araştırma alanında toplumsal cinsiyet eşitliği (gender 

equality in research),
iv.  Bilgi transferi ve açık erişim (optimal circulation, access to 

and transfer of scientific knowledge including open access)

ERA öncelikleri özelindeki konumunun tanımlanmasıyla 
Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) ilerlemesi için yol haritası geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalıştayın çıktıları, Avrupa Komisyonu yetkililerinin daveti üzerine 24 Kasım 2016 tarihinde TAÜG üniversitelerinin ve 
yükseköğretim ile araştırma sektörümüzün temsilcilerinin Brüksel’e gerçekleştirdikleri ziyarette Avrupa Komisyonu 
ile paylaşılmıştır. Bu toplantıda, Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleşmesi sürecinde atılması gereken 
stratejik adımlar ERA öncelikleri ışığında tartışılmıştır. Bu toplantının en önemli çıktısı "Türkiye İşbirliğiyle Avrupa 
Araştırma Alanının Geliştirilmesi" isimli ortak bildiridir (https://pdo.metu.edu.tr/system/files/building_the_era_
in_partnership_with_turkey_joint_conclusions_-_november_2016.pdf). Bu bildirinin vurgusu Avrupa Araştırma 
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Alanı (ERA) ve Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) 
arasındaki yakın ilişkinin devamlığının sağlanması 
olmuştur. Dahası, bu işbirliğinin, Türkiye ve Avrupa 
Birliği ülkelerinde yer alan araştırma sistemlerinin 
ortak bir şekilde toplumsal sorunlara (grand 
challenges) çözümler üretmesinin ve yerel, bölgesel, 
ulusal ve küresel olarak her düzeyde devam eden 
ekonomik büyüme ve rekabetçiliğe katkısının önemi 
belirtilmiştir.

ODTÜ’DEN ÇIKAN BULUŞLAR, SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK İSTEYEN TÜKETİCİ 
İLE BULUŞACAK

Son dönemde gıda ve içecek endüstrisinde doğal ve sağlıklı ürün tüketimine eğilim artıyor. Tüketici içeriğini 
bildiği sağlıklı ürünlere yönelirken, özgün tat ve renk uyumundan da ödün vermek istemiyor. Bu çerçevede sağlıklı 
atıştırmalıklar önem kazanıyor ve “atıştırmalık” kategorisinde tüketilen zararlı ürünlerin yerini, doğal ürünler alıyor.

Zararlı atıştırmalıklarda öne çıkan cips ve benzeri ürünler, milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. “Cips yemek 
yağ içmekten farksız" diyen uzmanlar, cipsin kanserden obeziteye, diyabetten kısırlığa kadar birçok hastalığa neden 
olabildiğini ifade ederken, ODTÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Esin ve Cem Baltacıoğlu tarafından geliştirilen 
buluşlar bu soruna etkili bir çözüm sunuyor. 

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından patentlenerek korunan buluşlar, yer elmasından cips ve gevrek 
üretimini sağlayan yeni bir teknoloji ile ilgili. Yer elması gibi içeriğindeki demir, potasyum, lif, B ve C vitaminleri, 
insülin ve fosfor gibi mineraller ile sağlık için çok faydalı olan bir sebzenin cips üretiminde kullanılması, cips severleri 
de mutlu edecek görünüyor. 

Geçtiğimiz günlerde; ODTÜ TTO tarafından İstanbul merkezli Ereğli Agrosan firmasına devredilen buluşlar, yer 
elmasından cips ve gevrek üretilmesini sağlayacak ve ürünler Avrupa başta olmak üzere çeşitli pazarlara ihraç 
edilecek. Böylece çok düşük kalorili, kızartmaya ihtiyaç duymayan, diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği 
cips ve gevrekler, dünyanın farklı pazarlarında yerini alacak.

Akademik bilginin ticari değere dönüşmesi misyonu ile çalışan ve patent ile korunan araştırma sonuçlarının sanayi 
tarafından kullanılmasını sağlayan ODTÜ TTO, portföyündeki iki buluşun Ereğli Agrosan’a devredilmesi ile, topluma 
fayda sağlayacak önemli bir işbirliğine öncülük etmiştir.
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60. YILDA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ KİTABI YAYIMLANDI

2016 yılında ODTÜ'de bulunan 27 adet Uygulama ve Araştırma Merkezinden 22 adedinin yer aldığı “60. Yılda Araştırma 
ve Uygulama Merkezleri” kitabı yayımlanmıştır. Bu kitapta Merkezler görsellerle birlikte tanıtılmış ve her merkezin 
son dönemde yürüttüğü önemli bir projesi veya çalışması anlatılmıştır. 1000 adet basılan kitap, ODTÜ’nün ilgili 
paydaşları ile paylaşılmıştır.

TÜBİTAK ARDEB 1000 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Üniversitemiz, TÜBİTAK’ın Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek 
Programı çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda, TÜBİTAK listesinden seçilen Biyomedikal, 
Elektronik-MEMS, Enerji ve Havacılık ve Uzay olmak üzere dört öncelikli alana ait Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlama 
çalışmaları 2015 yılında başlamış olup, 2016 yılı içerisinde yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Çalışmalar neticesinde 
hazırlanacak raporlar 2 Mart 2017 tarihinde TÜBİTAK’a sunulacaktır. Belgelerin hazırlanmasında üniversitenin 
araştırma altyapısı, bilimsel projelerinin konuları ve araştırma çıktıları gibi unsurlar dikkate alınmıştır.

EMANET HESAP DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

2010 yılından bu yana yürütülmekte olan Emanet Hesap uygulaması kapsamında Üniversitemiz araştırmacılarına yeni 
proje başvuruları yapabilmeleri amacıyla ilgili toplantı ve etkinliklere katılabilmeleri için karşılıksız olarak seyahat ve 
harcırah desteği verilmektedir. Ayrıca emanet hesap bünyesinde ödemeleri gecikmiş devam eden projelere de borç 
olarak destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında emanet hesaptan 370.000 TL’den fazla borç verilmiş, yeni 
projelere hazırlık içindeki araştırmacılarımıza ve genç öğretim üyelerimize destek olmak için de 140.000 TL’den fazla 
karşılıksız seyahat ve harcırah desteği yapılmıştır.
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ARAŞTIRMA DESTEK OFİSLERİMİZ 
PROJE DESTEK OFİSİ (PDO)
PDO’nun öncelikli görevleri:

 Araştırmacılara proje başvuru sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri yasal ve finansal bilgiyi sağlamak,
 Başvuru ve sözleşme sürecinde ihtiyaç duyulabilecek formlar ve diğer destekleyici belgeler ile imza süreçlerini 
yönetmek,

 Emanet Hesap desteklerine başvuru işlemlerinin kontrolünü sağlamak, 
 Horizon 2020 ve Newton Katip Çelebi Fonu programları çerçevesinde açık ve yakın zamanda açılacak olan çağrı 
ve etkinliklerin duyurularını yapmak,

 ODTÜ araştırmacılarının TÜBİTAK uzmanları ve daha deneyimli diğer araştırmacılarla bir araya gelebilecekleri 
araştırma bilgi günleri düzenlemek,

 Proje yazmaya dair toplantılar ve atölye çalışmaları gerçekleştirmektir.  

PDO’nun proje hazırlığı içinde olan araştırmacılara birebir verdiği destekler aşağıda açıklanmaktadır:

Araştırma kariyer danışmanlığı: Araştırmacılarımızın akademik kariyerlerinin farklı aşamalarında 
başvurabilecekleri destek programları konusunda yol haritası çizme danışmanlığı verilmektedir.

Projelerin “etki” değerlendirmesi: PDO ekibi hem ulusal hem de uluslararası projeler için çok önemli olan 
“projelerin sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi” ile ilgili çeşitli eğitimler almış ve bu alanda uzmanlık 
oluşturmuştur.

H2020 projelerinde ortak bulma: Üniversitemizin de üyeliği olan Vision 2020 isimli platform aracılığıyla 
konsorsiyumlar ile başvuru yapılan Horizon 2020 projeleri için ortak/koordinator bulma ve konsorsiyum kurma 
desteği verilmektedir. Bu üyeliğimizden faydalanmak isteyen araştırmacılarımızın hem çalışma gruplarını 
tanıtıcı (Researcher Profile), hem de seçmiş oldukları H2020 çağrılarına yönelik nasıl katkıda bulunabileceklerini 
(Expression of Interest) açıklayan bir sayfalık özetler ile PDO'ya bilgi vermeleri rica edilmektedir.

Bu konularda PDO ile bireysel görüşme yapmak isteyen araştırmacılarımız için iletişim bilgileri aşağıda 
paylaşılmıştır.

PDO İletişim: 
Tel: 0 312 210 38 34
e-posta: pdo@metu.edu.tr
web: https://pdo.metu.edu.tr/
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 
(BAP)
31 Aralık 2001 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında kapatılan Araştırma Fonu Saymanlıkları yerine 
oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2002 yılından beri üniversitemizde de hizmet 
vermektedir.

Koordinatörlük bünyesinde başlıca verilen hizmetler arasında;

  BAP 1 Projeleri olarak desteklenecek projeler için çağrıya çıkmak, BAP Komisyonu tarafından kabul edilen 
projelerin mali yılı içinde başlatılmasını ve yasal mevzuat içinde finansal açıdan yürütülmesini sağlamak,

  BAP 2 projeleri olarak tanımlanan ve Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programında desteklenmesine karar verilen 
projelerin yasal mevzuat içinde finansal açıdan yürütülmesini sağlamak,

  TÜBİTAK, SAN-TEZ, Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin yasal 
mevzuat içinde finansal açıdan yürütülmesini sağlamak,

  Yukarıda ifade edilen projelerin akademik personel ödemeleri (PTİ vb.) ile SSK’lı çalışan personelin özlük ve 
tahakkuk işlemlerini yürütmek,

  TÜBİTAK ve SAN-TEZ projelerinde çalışan bursiyerlerin özlük ve tahakkuk işlemlerini yürütmek,
  Yürütülen bütün projelerin kurum içinden ve dışından talep edilen verilerini hazırlamak ve paylaşmak ile

  Emanet Hesap’tan yapılan taleplerin finansal olarak işlemlerini yapmak sayılabilir.

Ayrıca koordinatörlüğümüzce, özellikle yeni proje almış proje yürütücüleri olmak üzere bütün proje yürütücülerine 
bütçelerini doğru ve zamanında kullanmaları konusunda yardımcı olunmaktadır.

BAP İletişim: 
e-posta: bap@metu.edu.tr
web: https://bap.metu.edu.tr/
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TEKNOKENT PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK OFİSİ 
(TPYDO)
TPYDO, ODTÜ araştırmacılarını ve şirketleri AB Çerçeve Programları başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası 
ar-ge programları konusunda desteklemektedir. TPYDO,

  AB ve Ulusal Projelere Yazım Desteği, 
  AB ve Ulusal Projelere Başvuru Öncesi Ön Değerlendirme Desteği,
  AB ve Ulusal Projeler Değerlendirme Süreci Danışmanlık Desteği,
  Desteklenen Projeler için Proje Yönetim Desteği ve Süreç Danışmanlığı,
  Projelerin Finansal Raporlarının Hazırlanması,
  Mali Denetim Öncesi Ön Denetim Hizmeti

gibi işlemlerde araştırmacılara ve şirketlere yardım etmektedir. TPYDO’nun asli görevi araştırmacıların ve şirketlerin 
üzerinden bürokratik ve finansal konulardaki yükü alarak onların araştırma faaliyetlerine odaklanmalarını 
sağlamaktır. TPYDO, kuruluş tarihi olan 2010 yılından bu yana, çoğu AB Çerçeve Programları projesi olan 54 
proje yönetmiş ve 138 projenin başvuru aşamasına katkıda bulunarak, toplamda 12.240.417,70 Euro tutarında fon 
yönetmiştir.

TPYDO İletişim: 
Elif Karabacak
Tel: 0 312 987 35 00
e-posta: elif.karabacak@odtuteknokent.com.tr
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TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)
ODTÜ TTO 2007 yılında kurulmuş olup, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 “Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” 
desteği almıştır. Bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliğini (ÜSİ) geliştirmek için bir ara yüz görevi üstlenen 
ODTÜ TTO, sanayi ile ortak proje yürütmek isteyen araştırmacıların ve üniversitemiz ile birlikte çalışmak veya 
üniversitemizden hizmet almak isteyen sanayi kuruluşlarının taleplerini en doğru eşleştirmeyi gerçekleştirerek 
karşılamayı amaçlamakta ve üniversitemiz öğretim üyeleri ile ODTÜ Teknokent firmalarının patente konu 
buluşlarının başvuru ve tescil süreçleri ile portföyüne kabul ettiği buluşların ticarileştirme süreçlerini yürütmekte; 
faaliyet gösterdiği ÜSİ ve ticarileştirme süreçleri için fikri haklar konularında sözleşme desteği sağlamaktadır.  

TTO’nun başlıca faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır.

  FSMH korunumu ve ticarileştirme süreçlerinin başlatılması için üniversitenin bilgi varlıklarının tespiti, 

  Üniversite-sanayi işbirliği olanakları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık, 

  Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik etkinliklerin organizasyonu, 

  Araştırmacı-sanayi/kamu eşleştirmeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirme ve yürütme destekleri, 

  Üniversite-sanayi işbirliği sözleşmeleri için hukuki destekler, 

  Öğretim elemanları için girişimcilik olanakları hakkında bilgilendirme (ODTÜ TEKNOKENT start-up ve spin-off 
şirketleri), 

  Üniversitenin bilgi transfer ve üniversite-sanayi işbirliği program ve girişimleri hakkında çalışmalar yürütmek.

TTO İletişim: 
Tel: 0 312 210 70 40
e-posta: tto@odtuteknokent.com.tr
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