*
TÜBİTAK
2244

*
TÜBİTAK
1505

*

SAYP

2244 TÜBİTAK
Sanayi Doktora Programı

Ülkemizin 2023 yılı hedeﬂeri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan
doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği
ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik
edilmesine yönelik 2244-Sanayi Doktora Programı yılı çağrıları TÜBİTAK
tarafından başvuruya açılmaktadır.
Üniversiteler/Araştırma Altyapıları;
• Ar-Ge veya Tasarım Merkezine Sahip Şirketler(5746 sayılı kanun),
• Teknopark Şirketleri(4691 sayılı kanun),
• TÜBİTAK Projesi Sonuçlandırmış Şirketler ile protokol yaparak söz
konusu programa başvuru yapabilirler.
Program kapsamında;
• Doktora öğrencilerine burs,
• Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
• Sanayi kuruluşlarına istihdam desteği sağlanmaktadır.
• Sanayi Doktora Programı her yıl açılmakta ve başvurular internet
üzerinden kabul edilmektedir.
• Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince aylık burs desteği ve doktora
mezuniyeti sonrası istihdam desteği sağlayan söz konusu program
hakkında ayrıntılı bilgi ve iş birlikleri için Ticaret Teknoloji Transfer Oﬁsi
ile iletişime geçebilirsiniz?
• Üniversitemizde Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 2244
TÜBİTAK Sanayi Doktora programı kapsamına uygun donanımlı doktora
öğrencileri barındırmaktadır.

1505 TÜBİTAK

Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Üniversiteler ile Sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürütmeleri amacı ile
oluşturulan program kapsamında;
• Yeni bir ürün üretilmesi,
• Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
• Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirildiği
• 1 Milyon TL’ye kadar bütçesi olan projeler TÜBİTAK tarafından
desteklenmektedir.
Azami proje süresi 24 ay olduğu projelerde TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe
oranı, Müşteri kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, büyük ölçekli ise
%60’ıdır. Kalan tutar müşteri kuruluş tarafından karşılanacaktır.
Sektörüne bakılmaksızın ﬁrma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de
yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye
şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim
kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili
mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez
ve enstitüler ortak proje başvurusunda bulunabilir. Üniversitemizin
Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Siber Güvenlik ve Mekatronik Mühendisliği Yüksek lisans
programları ile 1505 TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
kapsamında işbirliklerine açıktır. Söz konusu program hakkında ayrıntılı bilgi
ve iş birlikleri için Ticaret Teknoloji Transfer Oﬁsi ile iletişime geçebilirsiniz?

SAYP

Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı; Firma personeli
olup, aynı zamanda Üniversite’de lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler
(“Araştırmacı”) tarafından yapılacak veya yapılmakta olan lisansüstü tez
çalışmalarının; Firma’nın orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme
stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) belirlediği
öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü projeler olarak
yapılandırılması amacıyla SSB tarafından başlatılmış olan bir araştırmacı
yetiştirme programıdır. SAYP, 2012 yılı içerisinde uygulanmaya başlanmış
olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi dâhil 31 Üniversite ve 35 Savunma Sanayii
Firmasının proje içerisinde yer almaktadır.

SAYP’nin temel amaçları;
Savunma sanayi sektörünün öncelikleri doğrultusunda ve SSB’nin de
yönlendirmesiyle, savunma sanayi şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi
transferinin daha sistematik hale getirilmesi,
Üniversitelerde yapılan lisansüstü tezlerin, şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına
yönelik olacak şekilde yapılandırılması ve savunma sanayi sektörünün
öncelikli alanlarına yönlendirilmesi,
Lisansüstü eğitim alacak olan öğrencilerin, savunma sanayi şirketleri
tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı
olarak yetiştirilmesidir.
Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Siber Güvenlik ve Mekatronik Mühendisliği Yüksek
lisans programları aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı,
Endüstri Mühendisliği Doktora Programlarımız ile SAYP kapsamında
öğrencilerimizi yetiştirmeye hazırız.

