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KUTUP BÖLGELERİ İÇİN EĞİTMENLERİ DESTEKLEME İŞBİRLİĞİ (KEDİ) PROJE
BAŞVURU ÇAĞRISI

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Cumhurbaşkanlığının; T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı uhdesine verdiği kutup çalışmaları 2017 yılından bu yana devam
etmektedir.
Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında, geleceğin bilim insanlarını yetiştiren
eğitmenlerimizin bilgi ve kapasitesini arttırmak, bu bilgi ve kapasiteyi gelecek nesillere
aktarmak üzere kurgulanan Kutup Bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği (KEDİ) projesi
kapsamında eğitmenlerin kutup bölgelerine yapılan bilim seferlerine dahil edilmesi
planlanmıştır. 2019 yılından itibaren KEDİ projesi kapsamında belirlenecek eğitmenlerin en
fazla 2 kişi olacak şekilde kutup bölgelerine gönderilmesi ve projenin öncelikli olarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı okulların öğretmenlerine yönelik düzenlenmesi planlanmaktadır.
Çağrı sonrasında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sefer ile ilgili
tüm yolculuk, harcırah, sefer kıyafetleri, sağlık ve kıtaya yapılacak lojistik ile ilgili giderler Ulusal
Bilim Seferi bütçesinden karşılanacaktır. Bütçeden demirbaş araç/gereç/makine/teçhizat alımı
yapılması mümkün olmayacaktır.
Araştırmacıların başvuru formunu mümkün olan en detaylı biçimde doldurmaları ve sunmaları
beklenmektedir.
Başvuru dokümanlarına www.itu.edu.tr web adresi duyurular kısmından ulaşılabilir.
Öğretmenlerin seferlerine/üstlerine katılım sağlayabileceği potansiyel olarak görüşmelerin
devam ettiği ülkelerin listesi aşağıda verilmiştir. Görüşmelerin devam ettiği ülkelere ait
kontenjanlar başvuru sonrasında netlik kazanacaktır. Başvurular ile ilgili dikkat edilmesi
gereken önemli noktalar aşağıda, Notlar kısmında belirtilmiştir.

Öğretmenlerin ortaklık yapılabileceği potansiyel ülkeler
Ülke
Şili
Bulgaristan

İstasyon / Gemi
Escudero Üssü
St. Kliment Ohridski Üssü

Kontenjan
1
1
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NOTLAR:
1. Hazırlıklar başvuru formuna uygun şekilde Türkçe hazırlanmalıdır.
2. Başvurunun uygun bulunması durumunda başvuru adına sefere katılacak eğitmen
sağlık taramasından geçmek zorundadır. Sağlık (psikolojik, kalp hastalıkları, böbrek
taşı, bulaşıcı hastalıklar, yüksekte ve soğukta çalışmaya engel vb. hastalıkları
taşımayan) ve fiziki şartları (koşabilme, soğuk ve karlı/buzlu havada hareket/yürüme,
ağır şartlarda dirençli kalma vb.) sağlamayan eğitmen hem kendi sağlığını, hem de tüm
araştırma seferini riske edecektir. Bu sebeple sağlık taramaları gerçekleştirilecek ve
ilgili giderler Ulusal Bilim Seferi genel proje bütçesinden karşılanacaktır. Başvuru kabul
edilmiş olsa bile eğitmenlerin uygun sağlık ve fiziki şartları sağlamaması durumunda
komisyon tekrar değerlendirme yapmaya veya projeyi iptal etmeye yetkilidir.
3. Başvurunun uygun bulunması durumunda başvuru adına sefere katılacak eğitmenin
gerçekleştirilecek tüm ön bilgilendirme, koordinasyon toplantısı, eğitim faaliyetlerine
katılımı zorunludur.
4. Kıtaya uygun kıyafetler proje adına sefere katılacak eğitmenin bedenine uygun olarak
eğitmene demirbaş olarak sağlanacak ve sefer sonunda geri alınacaktır.
5. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, eğitmenin ve eğitmenin kurumunun da
imzalayacağı bir proje sözleşmesi hazırlanacaktır.
6. Başvuru değerlendirilme ve seçim aşamasında her türlü lojistik sınırlamalar dikkate
alınarak optimizasyon yapılabilecektir.
Proje son başvuru tarihi 3 Eylül 2018’dir. Başvuru dosyalarının 1 adet basılı, imzalı kopya
ve ayrıca elektronik olarak aşağıda belirtilen iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Proje Başvuru Gönderi Adresi:
İTÜ Kutup Araştırmaları UYG-AR Merkezi, İTÜ Tuzla Kampüsü, Denizcilik Fakültesi,
Tuzla, İstanbul
Proje başvuruları hakkında sorularınız için kutup@itu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
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