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ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

Araştırmalar Koordinatörlüğü, TÜBİTAK’ın destekleri ve Avrupa Birliği'nin araştırma-

geliştirme destek programı olan Ufuk Avrupa’nın imkanlarından en etkin şekilde 

yararlanabilmesi için yürütülen sistematik bilgilendirme faaliyetlerini 2022 yılında da 

sürdürülmüştür. 

Genel Bilgilendirme: Bu kapsamda Avrupa Komisyonu'nun Araştırma ve Yenilik Çerçeve 

Programı Ufuk Avrupa'nın araştırmacıların öncül ve çığır-açıcı araştırma fikirlerini 

destekleyen, en prestijli ve en yüksek bütçeli programlarından olan ERC (European Research 

Council) programını tanıtmak üzere TÜBİTAK ve ODTÜ iş birliğinde, “Avrupa Araştırma 

Konseyi- ERC Programları Bilgi Günü ve Deneyim Paylaşımları” düzenlenerek yaklaşık 20+ 

araştırmacıya erişilmiştir. Bu bilgi günü TÜBİTAK ERC Ulusal İrtibat Noktalarının sunumu 

ile başlamış, ODTÜ’den iki ERC projesi yürütücüsünün deneyim paylaşımı oturumları ile 

devam etmiştir. Araştırma Bilgi Günleri-2022 kapsamında AB Ufuk 2020 Programında 

konsorsiyum koordinatörlüğü yapan bir ODTÜ araştırmacısı ile tecrübe paylaşım etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. Bu “Konsorsiyum Koordinatörlerimizden Tecrübe Paylaşımı’ serisine 

Araştırma Bilgi Günleri-2023 kapsamında devam edilecektir. 

Kurumsal olarak düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, başka kurumlar tarafından düzenlenen 

etkinliklerin de duyuruları kurum içinde paylaşılmıştır. Bu şekilde başta TÜBİTAK olmak 

üzere çeşitli kurumların toplam 5 etkinliği duyurulmuştur. Dahası, kurum içi iş birliğini teşvik 

etmek üzere ODTÜ’nün de paydaşı olduğu çeşitli projeler (ör. EuroCC, Black Sea CONNECT) 

kapsamında düzenlenen ve ODTÜ’nün birimlerinin (ör. ODTÜ-TTO, ODTÜ Orta Doğu 

Araştırmaları) düzenlediği 10 etkinlik de duyurulmuştur. Yapılan duyurularda sadece etkinlik 

bilgisi değil; başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumların Ar-Ge projesi çağrıları da 

duyurulmuştur (ör. ARDEB 1001, BİDEB 2247-C, TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve 

Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Çağrısı) ve ODTÜ araştırmacılarının böylesi 

çağrılarda ve başka mecralarda elde ettiği başarılar da paylaşılmıştır. 

Grup Bilgilendirme: TÜBİTAK ARDEB 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 

çağrısına ve üniversitelerde doktora sonrası araştırmacı istihdam edilmesine fırsat veren Ufuk 

Avrupa MSCA COFUND 2021 çağrısına ODTÜ olarak yapılacak kurumsal başvuruya ilişkin 

birçok grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Son olarak, üniversitenin “Biyogirişimcilik” ve 

“Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” derslerinde toplam 2 kere lisansüstü öğrencilere 

yönelik ulusal ve uluslararası burs ve fon fırsatlarını tanıtan sunum yapılmıştır. 

Bireysel Bilgilendirme: Sistematik bilgilendirme faaliyetlerinin 3. ve vazgeçilmez ayağı olan 

bireysel bilgilendirme toplantıları (proje özelinde görüşmeler veya yol haritası çizme 

toplantıları) yoğun bir şekilde devam etmiştir. Örneğin, “Avrupa Araştırma Konseyi- ERC 

Programları Bilgi Günü ve Deneyim Paylaşımları” bilgi günü sonrasında düzenlenen 

TÜBİTAK ERC Ulusal İrtibat Noktaları ile birebir görüşmeler kapsamında iki araştırmacı ile 

proje fikirleri tartışılmış ve bu araştırmacılardan biri 2023 yılının ERC çağrısına hazırlık 

yapmaya başlamıştır. 
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Uluslararası Ar-Ge Destekleri: 2022 yılında toplam bütçesi 28,3 milyon € ve ODTÜ payı 2,1 

milyon € olmak üzere 2 adet Ufuk 2020, 4 adet Ufuk Avrupa ve 4 adet diğer uluslararası 

(Newton Fund, Qatar National Research Foundation, Global Challenge Research Fund, 

International Union for Conservation of Nature, NATO, UNESCO vb.) kaynaklı proje 

başlamıştır. 

Ufuk Avrupa Programı Marie Skłodowska Curie Araştırma Bursları Çağrılarına halen 

değerlendirme aşamasında olan 9 adet başvuru (4 MSCA-PF ve birinde koordinatör olarak 

toplam 5 MSCA-DN) olmuştur. Üniversitelerde araştırmacı istihdam edilmesine fırsat veren 

Ufuk Avrupa MSCA-COFUND 2021 Çağrısına biri koordinatör olarak toplam 3 başvuru 

yapılmıştır. “MSCA Co-Circulation TÜBİTAK BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli 

Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı”nın 2021 yılındaki 4. ve son çağrısı özelinde, 

üniversitemiz öğretim üyelerinin danışmanlığında sunulan dokuz projeden dördü 

desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu çağrı kapsamında, Türkiye genelinde desteklenmeye hak 

kazanan 31 araştırmacı arasından dördü Üniversitemizi ev sahibi kuruluş olarak tercih ederken, 

2018-2021 yılları arasındaki toplam dört çağrı özelinde ise Türkiye’de araştırma yapması 

desteklenen 100 araştırmacıdan 21’i ev sahibi kuruluş olarak Üniversitemizi tercih etmiştir. 

Üniversitemiz 2022 yılında da Ufuk Avrupa Programı Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) 

bileşeni konusunda özelleşmiş çalışmalar yürütmüştür. İlgili akademisyenlerle yapılan birçok 

birebir görüşme sonucunda, 2022 yılı içerisinde iki ERC-Consolidator ve bir ERC-Proof of 

Concept (Kavram Kanıtı) seviyelerinde olmak üzere toplam 3 adet ERC başvurusu yapılmıştır. 

ERC-Consolidator çağrısına yapılan başvurular desteklenmeye hak kazanamamıştır; ERC-

Proof of Concept çağrısına yapılan başvurunun değerlendirme süreci devam etmektedir. 2022 

yılında da hazırlık aşamasındaki projelere birebir destek verilmiştir, projenin kurgulanmasında 

ODTÜ’nün bütün imkanlarından faydalanılması sağlanmıştır ve projelerin bütçelemeleri 

kontrol edilmiştir. Böylece, üniversitemizin 2022 yılında başlayan ve/veya desteklenmeye hak 

kazanan toplam 15 adet Ufuk Avrupa projesi vardır.  

2016 yılında kurulan PDO Sosyal ve Beşeri Bilimler Birimi ilgili araştırmacılarımıza ulusal ve 

uluslararası çağrılar, etkinlikler ve proje pazarları konusunda bilgi sağlamakta ve proje başvuru, 

yürütme ve denetim süreçlerinde destek vermektedir. PDO Sosyal ekibinin desteğiyle 2022 

yılında Ufuk Avrupa kapsamında ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü’nün koordinatör 

olduğu ENRICH-TOGETHER kısa isimli MSCA-COFUND projesi desteklenmeye hak 

kazanmıştır. 

Böylece, Ufuk 2020’deki proje sayımız 54’e, ERC proje sayımız 4’e (biri ERC PoC), 

koordinatörlük sayımız 6’ya, ODTÜ bütçemiz ise 17+ milyon €’ya ulaşmıştır. Dahası, Ufuk 

Avrupa’ya ve Erasmus 2027’ye 2022 yıl sonu itibariyle 100+ başvuru yapılmış ve 2 tanesi ERC 

olmak üzere 19 proje kabul almıştır. Çoğu başvuru halen değerlendirme aşamasındadır. Tüm 

bu başarılarla, Avrupa Komisyonu tarafından 15.09.2022 tarihinde yayınlanan resmi verilere 

dayanarak, alınan fon miktarına göre ODTÜ 7. Çerçeve Programı’nda en başarılı, Ufuk 2020 

ve Ufuk Avrupa Programları’nda 2. en başarılı Türk araştırma kuruluşudur. 

Üniversitemiz, düzenli olarak uluslararası görünürlüğünü artırma amacına hizmet eden 

faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu amaçla atılan adımlardan bir tanesi, ODTÜ’nün Avrupa 

Komisyonu tarafından “Araştırmacı Dostu Üniversite” olmaya odaklanmış kurumlara verilen 
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“Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmelliyet Sertifikası (HR Logo) (HR Excellence in 

Research Award)” alma başvurusunu hazırlamasıdır. ODTÜ, 2020 yılında üniversitelerin 

uluslararası görünürlüğü ve güvenilirliği açısından önemli bir simge olan HR Logo'yu almaya 

hak kazanan ilk Türk üniversitesi olmuştur. Bu kapsamda ODTÜ, sunulan Eylem Planının 

hayata geçirilmesini sağlayarak araştırmacılara daha eşit ve araştırmacı dostu kurumsal 

imkanlar sunmayı taahhüt etmiştir. 2022 yılında HR Logo Eylem Planı doğrultusunda 

öngörülen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Örneğin, lisansüstü öğrencilere yönelik yapılan 

ulusal ve uluslararası burs ve fon fırsatları tanıtım sunumları bu amaca hizmet etmektedir. 2022 

yılı içinde ODTÜ HR Logo kullanımına devam edebilmek için bir ara değerlendirme 

sürecinden geçmiştir. 2020 yılından bu yana HR Logo Eylem Planı doğrultusunda 

gerçekleştirilen faaliyetlerin duruma ilişkin bir değerlendirme çalışmasını içeren bu ara 

değerlendirme raporu 5 Ağustos 2022 tarihinde ilgili sisteme yüklenmiş ve 19 Eylül 2022 

tarihinde Avrupa Komisyonu uzmanları tarafından kabul edilmiştir. Böylece ODTÜ bir sonraki 

değerlendirme dönemi olan 2025 yılına kadar HR Logo’yu kullanma hakkını korumaktadır. 

Avrupa Komisyonu, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Ufuk Avrupa Çerçeve Programı çağrılarına 

başvuran kurumların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’na (TCEP) sahip olmaları 

zorunluluğunu getirmiştir. Bu değişiklik sonucu, Üniversite Senatosu onayından geçmiş bir 

TCEP sahibi olmak Ufuk Avrupa programından yararlanabilmek için önkoşul halini almıştır. 

Araştırmalar Koordinatörlüğü’nün girişimiyle başlatılan ODTÜ TCEP çalışmaları kapsamında 

kurum içinde çıkılan ilgi beyanını takiben, farklı fakülte ve akademik unvanlardan 

araştırmacılarımızın katılımıyla Eylül 2021’de Rektör Danışmanı Prof. Dr. Gaye Teksöz 

başkanlığında ODTÜ TCEP Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu tarafından, 

üniversitemizin çeşitli birimlerinden toplanan verilere dayanılarak bir mevcut durum analizi 

yapılmış ve kurumun bu alandaki zayıf ve güçlü yönleri belirlenmiştir. Bu analiz doğrultusunda 

2022-2026 dönemi için bir Eylem Planı hazırlanmış ve 29 Aralık 2021 tarihinde Üniversitemiz 

Senatosu tarafından onaylanmıştır. 2022 yılında Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı 

doğrultusunda öngörülen çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Talep eden tüm araştırmacılar ile birebir görüşmeler aracılığıyla uygun çağrı seçimi, 

uluslararası ortak bulma, araştırma ağı oluşturma/geliştirme yöntemleri hakkında bilgi 

paylaşımı yapılmıştır. Ufuk Avrupa faaliyetlerine destek olacak şekilde Avrupa’daki en etkin 

ağlardan biri olan Vision 2020: The Crowdhelix Network (https://network.crowdhelix.com)’e 

kurumsal üyeliğimiz 2022 yılında da devam ettirilmiş ve araştırmacılarımızın alanlarına özel 

çağrılarla eşleştirilme çalışmaları yürütülmüştür. 

Üniversitemizin daha avantajlı ve görünür bir konuma gelmesine katkıda bulunmak üzere, 2022 

yılında da faydalanılan Ufuk Avrupa haricindeki AB Birlik fonlarının çeşitliliğini artırmak 

üzere projeler teşvik edilmiştir. Örneğin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance- IPA) kapsamında 

uygulanan “Rekabetçi Sektörler Programı”nca ODTÜ’nün yaklaşık 13 milyon Avroluk bütçe 

ile desteklenen Dijital Dönüşüm Merkezi isimli DIC ve oyun, giyilebilir teknolojiler ve film 

sektörlerini hedefleyerek yenilikçi teknolojilerle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma 

üzerine kurulu ECITE projelerinin ihale çalışmaları sürdürülmektedir. Bu projeler kapsamında 

oluşturulacak altyapı ve gerçekleştirilecek faaliyetler ile Üniversitemizin dijital dönüşüm ve 

https://network.crowdhelix.com/
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yaratıcı endüstriler alanlarındaki araştırma kapasitesine ve ülkemizin rekabetçiliğine önemli 

kazanımlar elde edilecektir. 

Ulusal Ar-Ge Destekleri: TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı için 2022 yılında iki dönem 

olmak üzere çağrı açılmıştır ve bu çağrılar kapsamında Üniversitemiz yürütücülüğünde 76 

başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 31 adet proje önerisi desteklenmeye hak kazanmıştır (aynı 

dönemde sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapmaya hak kazanan 

projeler dahil). 

ODTÜ’nün 2021 yılında kurduğu Öncelikli Sektörler Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve 

Çalışma Grupları ’nın yoğun çalışmaları sonucunda ODTÜ’nün Araştırma Programı Yöneticisi 

Kuruluş (APYÖK) olarak yapacağı başvurunun konusu belirlenmiştir. “Sürdürülebilir Kentler 

İçin İleri Teknolojiler Platformu (SÜİT)” başlığıyla, ilgili araştırmacıların ve Araştırmalar 

Koordinatörlüğü’nün yakın teması içinde 14 Şubat 2022 tarihinde sunulan kurumsal başvuru 

14 Aralık 2022 itibariyle desteklenmeye hak kazanmıştır. 

TÜBİTAK BİDEB tarafından öncelikli alanlarda sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine 

sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesine yönelik açılan 

BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı” kapsamında Üniversitemiz ile 5 proje kapsamında 4 

farklı sanayi kuruluşu ortaklığında 12 doktora öğrencisi desteklenmeye devam etmektedir, 

desteklenen bursiyerlerden 2 tanesi doktora süreçlerini tamamlamaları akabinde sanayi 

firmalarında istihdam edilmiştir. 

“BİDEB 2232-A/B Uluslararası Lider/Genç Araştırmacılar Programı” 2021 çağrısı 

kapsamında 3’ü yabancı uyruklu toplam 11 seçkin araştırmacı üniversitemizde çalışmalarını 

yürütmek üzere TÜBİTAK’a başvurmuştur. Bu başvuruların sonuçları 2022 yılında açıklanmış 

ve Türkiye’ye gelecek 63 araştırmacıdan sekizi ev sahibi kuruluş olarak Üniversitemizi tercih 

etmiştir. BİDEB 2232 programı kapsamında Türkiye’de araştırma yapması desteklenen 173 

araştırmacıdan 25’i ev sahibi kuruluş olarak Üniversitemizi tercih etmiştir. Araştırmacılara 

BİDEB 2232 programına çağrı beklenmeksizin başvurma hakkı verildiğinden bu yana 2022 

yılında 2 araştırmacı daha üniversitemizde araştırma yapmak için başvuruda bulunmuşlardır.  

“BİDEB 2247A/D Ulusal Lider/ Genç Lider Araştırmacılar Programı çerçevesinde desteklenen 

toplam 82 araştırmacıdan altısı araştırmalarını Üniversitemizde gerçekleştirmektedir.  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), 2022 yılında, yatırım programı 

kapsamında devam eden 13 proje için toplam 45.501.000 TL destek sağlamıştır. 

2022 yılı içerisinde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (ODTÜ İKLİM) kurulmuş olup, Merkez sayısı 30’e yükselmiştir.  

Uygulama ve Araştırma merkezleri faaliyetleri kapsamında YÖK tarafından kurulan sisteme 

(YÖKSİS) 29 merkezin faaliyetleri 6’şar aylık dönemlerde işlenmiştir. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nca kurulan ve YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporuna da esas teşkil 

eden “Sanayi LABS Portalı”na 2022 yılında 53 laboratuvarın veri girişleri sağlanmıştır. 

ODTÜ’nün Geliştirdiği Programlar ve Girişimleri: Araştırmalar Koordinatörlüğü’nde 2012 

yılından bu yana yürütülen Merkezler için İşbirliği Geliştirme Programı (MİGEP) ile Savunma 

Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) isimli iki araştırmacı yetiştirme programı 
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bulunmaktadır. SBB desteğiyle yürütülen MİGEP programına dahil son lisansüstü öğrenci de 

mezun olmuştur ve program 2022 yılı sonu itibariyle kapatılmıştır. 

SAYP ise; 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 doğrultusunda ve Savunma 

Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü 

projeler olarak yapılandırılması amacıyla Üniversitemiz tarafından başlatılmış bir araştırmacı 

yetiştirme programıdır. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS, Nurol ve 

MilSOFT ile yürütülmekte olan program kapsamında 2022 sonu itibariyle yürütülen proje 

sayısı 2’dir. Bugüne kadar SAYP programında, devam edenler dahil tüm projelerin toplam 

bütçesi yaklaşık 9,5 milyon TL olmuştur. 

ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı), 2010 yılına kadar ODTÜ tarafından DPT 

desteğiyle yürütülürken, 2010 yılından itibaren YÖK’e devredilmiştir. ÖYP birimi, programın 

ODTÜ’deki işleyişinden sorumludur. ÖYP adaylarının atama işlemleri ilgili daire başkanlıkları 

tarafından yapılmakta, ÖYP birimi tarafından koordine edilmektedir. 2022 yılında ÖYP 

kapsamında gerçekleşen rakamlarla ilgili özet bilgiler ve tablolar aşağıda verilmektedir. 

ÖYP DURUMU SAYI 

ÖYP'ye DPT Kapsamında Kabul Edilen (2001-2009) 771 

ÖYP'ye YÖK Kapsamında Kabul Edilen (2010-2021) 447 

ÖYP'ye Kabul Edilen (Toplam) 1218 

ÖYP'ye devam eden (DPT Kapsamında) 1 

ÖYP'ye devam eden (YÖK Kapsamında) 79 

ÖYP'ye devam eden (Toplam) 80 

Mezun (Toplam) 698 

Akademik Başarısızlık* 195 

İstifa 133 

*Tez aşamasında üniversitesine dönen, kamu görevinden ayrılan vb. araştırma görevlileri dahil edilmemiştir. 

 

ÖYP-Kalkınma Bakanlığı Bütçesi: 2022 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 10.000 TL 

tutarında bütçe ile desteklenmiştir. 2022 yılına, 2021 yılından devreden 5.095.184 TL 

kullanılabilir kaynak ile başlanmıştır. 2022 yılında bütçe kullanılmamıştır. 2022 yılından 2023 

yılına devreden talep bulunmamaktadır. 

ÖYP-YÖK Bütçesi: 2012 yılından itibaren farklı zamanlarda YÖK tarafından ÖYP özelinde 

üniversitemize aktarılan toplam bütçe 5.023.170 TL. 2022 yılı içinde ödenekleştirilmemiştir.  

DOSAP (Doktora Sonrası Araştırma Programı), 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 kurumlar arası bilimsel etkileşimi artırmaktır. Ayrıca DOSAP kapsamına 
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girmeyen, ancak, ODTÜ’de yürütülen araştırma projelerinde görev alarak veya burslu olarak 

ODTÜ’deki bir öğretim üyesi ile doktora sonrası araştırma faaliyeti gerçekleştiren doktoralı 

araştırmacılar için DSA programı yürütülmektedir. 2004 yılından bu yana, bu programlar 

kapsamında yaklaşık 500 araştırmacı Üniversitemizde araştırma yapma fırsatı elde etmiştir ve 

yürütülen araştırmaların sonucunda çok sayıda makale yayınlanmış, ulusal ve uluslararası 

konferanslarda sözlü sunumlar yapılmıştır. 2022 yılında 12 kişi DOSAP, 16 kişi DSA olmak 

üzere toplam 28 kişi görevlendirilmiştir. 

Bilindiği üzere, ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü bir yandan ODTÜ araştırmacılarının ar-

ge projeleri yazmalarına ve yürütmelerine destek veren bir yandan da kurumsal performansı 

artıracak yatay eylemleri (ör. Ufuk Avrupa Komisyonu, HR Logo, TCEP) belirleyip gerekli 

çalışmaları yürüten bir birimdir. Ancak, ODTÜ’nün çeşitli birimleri ile bir araya gelerek 

ODTÜ'ye kurumsal düzeyde kazanımlar getiren projeler yazıp yönetmeye de özen gösteren bir 

birimdir. 2021 yılında yapılan böylesi girişimlerden ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü’nün 

koordinatörlüğünde ve toplam 8 ortaklı bir konsorsiyum ile HORIZON-MSCA-2022-

CITIZENS-01 (European Researchers' Night 2022-2023) çağrısına ACT-TOGETHER kısa 

ismiyle yapılan başvuru desteklenmeye hak kazanamamıştır. Ayrıca, 2020 yılında başvurulup 

2021 yılında desteklenmeye hak kazanmadığı belirtilen MSCA-COFUND-2020 çağrısına 

yapılan INTERCHANGE kısa isimli kurumsal başvuru 2021 yılında tekrar ele alınmıştır. 

HORIZON-MSCA-COFUND-2021 (Co-Fund Postdoctoral Programme) çağrısına 

Üniversitemizin birçok bölümünden öğretim üyemizin desteği ile ODTÜ Araştırmalar 

Koordinatörlüğü’nün koordinasyonunda 10 Şubat 2022 tarihinde yapılan ENRICH-

TOGETHER kısa isimli kurumsal başvurunun desteklenmeye hak kazandığı 2022 yılında 

açıklanmıştır. ENRICH-TOGETHER projesi 2023 yılından Ağustos ayında başlayacaktır. 

Ödüller:  

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) 2022 

yılı kapsamında toplam 34 ödül verilmiştir. Üniversitemizden toplam 5 kurumsal aday 

gösterilmiştir ve isimleri aşağıda verilen 3 öğretim üyemiz bu ödülü almaya hak kazanmıştır. 

- Doç. Dr. Çağatay Dengiz - Kimya Bölümü 

- Doç. Dr. Serdar Kocaman - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

- Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan Güngör - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 

Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2022 Yılı Ödülünü toplamda 

37 araştırmacı almaya hak kazanmıştır. Bu ödüle hak kazanan 6 öğretim üyemizin listesi 

aşağıda verilmiştir. 

- Doç. Dr. Feyza Kazanç Özerinç, Makina Mühendisliği Bölümü 

- Doç. Dr. Hamdullah Yücel, Matematik Bölümü 

- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acar, Biyolojik Bilimler Bölümü 

- Dr. Öğr. Üyesi Emre Akbaş, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

- Dr. Öğr. Üyesi Majid Davoody Beni, Felsefe Bölümü 

- Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Dilşad Yılmazel Tokel, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Teknokent Görevlendirmeleri: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ARGE Tasarım 

Merkezlerindeki Görevlendirmelerde 2022 yılına ait 140 adet görevlendirme yapılmıştır. Bu 
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görevlendirmelerden 13 tanesi ODTÜ dışı Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya Tasarım 

Merkezine aittir. 


