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1.5 Horizon 2020 Programı Ulusal İrtibat Kuruluşunun Görevlendirilmesi [2014/105] 

KARAR 

Türkiye’nin Horizon 2020 Programı’na katılımı kararı doğrultusunda; 

 6. ve 7. Çerçeve Programı’nın ülkemizdeki koordinasyonunu üstlenen TÜBİTAK’ın, AB 
Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu görevini devam ettirmesine, 

 Ulusal İrtibat Noktaları, program delege ve uzmanlarının TÜBİTAK Başkanlığı’nca 
görevlendirilmesine, 

 Ülkemizin programdan elde edeceği kazanımları daha da artırmak amacıyla ilgili kurumların 
katılımıyla bir danışma kurulu kurulmasına, 

karar verilmiştir. 

SORUMLU KURULUŞLAR                                                                                  

 TÜBİTAK 

İLGİLİ KURULUŞLAR                                                                                  

 Avrupa Birliği Bakanlığı  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

 Dışişleri Bakanlığı   

 Kalkınma Bakanlığı  

 Maliye Bakanlığı  

 Hazine Müsteşarlığı 

 YÖK 

 TOBB 

GEREKÇE 

AB Çerçeve Programları (ÇP), Türkiye’nin bilim ve teknolojisini güçlendirme çabalarına ivme 
kazandırmış ve AB’ye katılım müzakerelerine olumlu katkılar sağlamıştır. Bahse konu programlara 
katılım, Türkiye’nin ulusal bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesinin artırılması ve çok disiplinli ve çok 
ortaklı proje kültürünün geliştirilmesi hedefine katkı sağlamaktadır. 2011 yılında Avrupa Komisyonu 
tarafından yayınlanan Türkiye İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin araştırma ve teknolojik gelişme 
alanındaki 7. ÇP’ye katılım düzeyinin artmaya devam ettiği ve bu çerçevede, ulusal koordinasyon 
sisteminin idari kapasitesinin geliştiği ve ulusal irtibat noktası ağının çok iyi işlediği ifade edilmektedir. 

Türkiye, AB ÇP’ye 5. ÇP ile proje bazlı işbirlikleri çerçevesinde dahil olmuş, 6. ve 7. ÇP’ye ise asosiye 
ülke statüsünde katılım göstermiştir. Bu iki programa katılım öncesinde; BTYK’nın 7., 12. ve 14. 
toplantılarında alınan 2001/1, 2005/203 ve 2006/203 no.lu kararlar ile AB 6. ve 7. ÇP’ye Türkiye’nin 
katılımı konusunun karara bağlanması, muhtemel katılım payının belirlenmesi ve ilgili diğer 
hususlarda, TÜBİTAK’ın ilgili diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içinde Avrupa Komisyonu ile 
müzakereleri yürütmekle görevli sorumlu kuruluş olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 
BTYK’nın 14. toplantısında 6. ÇP’ye ülkemizdeki koordinasyonunu üstlenen TÜBİTAK’ın 7. ÇP’ye 
muhtemel katılımı halinde, AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak 
görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

Bu görev TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) bünyesinde AB ÇP Ulusal 
Koordinasyon Ofisi (UKO) tarafından yürütülmüştür. TÜBİTAK UKO’nun süreklilik arz eden faaliyetleri 
neticesinde, Türkiye 6. ve 7. ÇP’de başarı oranını istikrarlı bir şekilde artırarak, 7. ÇP’de Türk 
ortakların aldığı payın Türkiye’nin toplam katkı payına oranını 6. ÇP ’ye kıyasla 2 katın üzerine 
yükseltmiştir. Bilgi birikimini ve deneyim kapasitesini yıllar içinde artıran TÜBİTAK UKO bünyesindeki 
Ulusal İrtibat Noktaları, Avrupa Komisyonu nezdinde Türkiye’yi temsil etmekte, araştırma politikalarını 
takip ederek lobi faaliyetlerini yürütmekte, hukuki ve mali altyapının geliştirilmesine katkı sağlamakta 
ve politik araçları uygulamaktadır. Ulusal İrtibat Noktaları ayrıca ÇP’deki Türk koordinatör ve ortak 
sayısını artırmak amacıyla teşvik programları çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda, TÜBİTAK 
UİDB tarafından Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin ÇP’ye katılımını özendirmek ve bu yolla, ülkemizin 
uluslararası işbirliği programlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını temin etmek amacıyla 
destek ve ödül programları yeniden tasarlanmış ve yenilenen Usul ve Esaslar 4 Ocak 2014 tarih ve 



2014/105 (Y) 
BTYK’nın 27. Toplantısı 

226 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir. 

7 Ağustos 2012 tarihli BTYK’nın 24. toplantısında alınan 2012/109 no.lu karar gereği Horizon 2020 
Programı’na Türkiye’nin katılımı konusunun karara bağlanması sürecinde, muhtemel katılım payının 
belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda, TÜBİTAK’ın geçmiş programların müzakere ve yürütme 
süreçlerindeki tecrübesinden faydalanmak ve yürüttüğü faaliyetlerin devamlılığını sağlamak 
gerekçesiyle ilgili diğer kamu kuruluşları ile işbirliği içinde Avrupa Komisyonu ile teknik müzakereleri 
yürütmekle görevli sorumlu kuruluş olarak belirlenmesine karar verilmiştir.  

Bu itibar ile 5. ÇP’den itibaren ülkemizdeki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen AB ÇP’den 
Horizon 2020 Programı’nın koordinasyonunun, deneyim birikimi, mevcut altyapı, yürütülen teşvik 
politikalarının başarısı ve programdan en üst seviyede faydalanılması hususları göz önünde 
bulundurularak TÜBİTAK tarafından devam ettirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

 


