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Hacettepe-Bilkent UNAM Sağlık 
Bilimleri ve Teknolojileri Stratejik 

İşbirliği Programları

Başlangıç Fonu 



Hacettepe-Bilkent Sağlık Bilimleri ve 
Teknolojileri (SBT) Programı

• Her iki üniversitenin araştırma altyapılarını ve insan gücünü 
ortak projelerde birlikte kullanmalarını sağlayarak birleşik bir 
platform oluşturulmasını amaçlamaktadır

Hacettepe - Bilkent  UNAM  Sağlık   Bilimleri ve Teknolojileri 
Alanı Başlangıç Fonu

Sancar Fellows - Bursiyer Destek Programı



• İki üniversitenin bilim insanları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi

• Sağlık teknolojileri alanında yeni araştırmaların ortaya çıkması 

• Çekirdek fon (seed fund) sağlayarak SBT alanında araştırma projeleri 
geliştirmek için ortaklık tetiklemeyi amaçlar

Hacettepe - Bilkent  UNAM  Sağlık   Bilimleri ve 
Teknolojileri Alanı Başlangıç Fonu

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
tarafından desteklenmektedir



Hacettepe - Bilkent  UNAM  Sağlık   Bilimleri ve 
Teknolojileri Alanı Başlangıç Fonu

• BAP Uygulama Yönergesi

• Katılımlı Araştırma Projeleri

• «Üniversitemiz mensubu araştırmacıların ulusal veya uluslararası 
kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma 
projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun proje 
bütçesine katkıda bulunması, insan kaynağı desteği sağlaması 
ve/veya Üniversitemizde bulunmayan araştırma altyapılarını proje 
kapsamında kullandırması gibi ayni veya nakdi katkı sağlaması 
beklenir»



HACETTEPE 
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Proje sarf malzemesi
Makine-teçhizat
Hizmet alımı
Seyahat giderleri

BİLKENT UNAM

“Sancar 
Bursiyeri” kapsamında 
doktora sonrası 
bursiyer desteği

Hacettepe - Bilkent  UNAM  Sağlık   Bilimleri ve 
Teknolojileri Alanı Başlangıç Fonu



Hacettepe - Bilkent  UNAM  Sağlık   Bilimleri ve 
Teknolojileri Alanı Başlangıç Fonu

Bilkent UNAM tarafından desteklenen Sancar Bursiyerlerinin
Hacettepe Üniversitesi’ne yarı zamanlı görevlendirilmeleri

Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri alanında ortak yürütülecek 
bilimsel araştırma ve geliştirmeye yönelik projelere destek



Başvuru Koşulları

• Proje yürütücüsü Hacettepe Üniversitesi akademik personeli olmalı 

• Proje ekibi her iki kurumdan araştırmacıları içermeli

• Bilkent UNAM bünyesinde görev yapan en az bir öğretim üyesi 
projede araştırmacı olarak yer almalı
• 2018 yılı BAP Uygulama Esaslarında “Araştırmacı” başlığı altında belirtildiği 

üzere Hacettepe Üniversitesi dışından olan araştırmacılar toplam araştırmacı 
sayısının %50’sini geçemez.



• Proje konuları dönüşümsel tıp, bireyselleştirilmiş tıp, tıbbi cihazlar ve 
malzemeler başlıklarına uygun olmalı
• Ar-Ge ve inovasyona dayalı yenilikçi, teknolojik ürün geliştirmeye yönelik 

projelere öncelik verilecektir.

• Proje başvurusu Hacettepe Üniversitesi BAPSİS üzerinden ilgili usul ve 
esaslara göre yapılacaktır.

• Proje çağrısına son başvuru tarihi: 31 Aralık 2018

Başvuru Koşulları



KATILIMLARINIZI BEKLİYORUZ….

http://unam.bilkent.edu.tr/hst/sancar-fellows/

http://research.hacettepe.edu.tr/haber/63/hacettepe-bilkent-unam-
saglik-bilimleri-ve-teknolojileri-alani-baslangic-fonu.html

http://unam.bilkent.edu.tr/hst/sancar-fellows/
http://research.hacettepe.edu.tr/haber/63/hacettepe-bilkent-unam-saglik-bilimleri-ve-teknolojileri-alani-baslangic-fonu.html

