
COST Fon Mekanizması, Başvuru ve
Değerlendirme Süreci
COST Aksiyon bütçesinden,
� Aksiyon Yönetim Komitesi (MC) toplantıları
� Bilimsel çalıştay ve seminerler
� Kısa süreli bilimsel ziyaretler
� Kurslar ve araştırma konferansları
� Yayım için maddi destekler sağlanmaktadır.
Koordinasyon ve ilgili masraflar (toplantı katılım
masrafları) sadece COST’un bütçesinden karşılanırken,
araştırma faaliyetlerinin bütçesi Ulusal Fonlama
Kuruluşları (Türkiye’de TÜBİTAK) tarafından
karşılanmaktadır.

Bir araştırmacının COST’a katılımı 2 şekilde
mümkündür:

1) Mevcut Bir COST Aksiyonuna Katılmak:
Yürürlükteki 200’den fazla COST aksiyonu arasından
araştırmacının ilgilendiği aksiyonun MoU’su
(Memorandum of Understanding-Ortak Niyet Beyanı)
çerçevesinde bir proje önerisi hazırlaması ve TÜBİTAK’a
COST projesi olarak teslim etmesi şeklinde gerçekleşir.
Bu başvuru ulusal kuruluşlara (Türkiye’de TÜBİTAK) yıl
içerisinde herhangi bir zaman yapılabilir, COST’un bir
duyuru yapması beklenmez. Söz konusu başvuru ile
ilgili bilgi ve dokümanlara aşağıdaki adresten
ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost

2) Yeni Bir COST Aksiyonu Önerisinde Bulunmak:
COST’un http://www.cost.esf.org adresli web
sayfasından,TÜBİTAK’ın
http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost adresli web
sayfasından ve TÜBİTAK tarafından yapılan
duyurulardan, COST’un yeni aksiyon önerileri için yılda
iki kez yaptığı açık çağrı (open call) duyurusu takip
edilmelidir. COST’un ilgili web sayfasında COST’a yeni
bir aksiyon önerme koşulları, başvuru şekli ve
değerlendirmelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Daha fazla bilgi ve başvuru formları için:

www.tubitak.gov.tr/uidb/cost
www.cost.esf.org

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
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COST
BİLİM VE TEKNOLOJİDE

AVRUPA İŞBİRLİĞİ
PROGRAMI



COST Nedir?
COST, bilim ve teknolojide Avrupa içi işbirliğini
sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan ve ulusal
kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa
düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetlerarası
bir kuruluştur. COST, Avrupa araştırma yatırımlarının
bölünmesinin azalmasına ve Avrupa Araştırma Alanı’nın
dünya çapında işbirliğine açılmasına katkıda
bulunmaktadır.

COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında
etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl
amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada
güçlendirmektir.

Bu araştırma insiyatifi, birçok ulusal kuruluş, enstitü,
üniversite ve özel sektörün geniş kapsamlı araştırma ve
geliştirme faaliyetleri altında ortak çalışmasını mümkün
kılmaktadır.

COST, EUREKA ve AB Çerçeve Programları ile birlikte,
ortak Avrupa Araştırma insiyatiflerinin 3 ayağından
biridir.

COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin
yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara
(aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır.

COST, 22-23 Kasım 1971 tarihlerinde yapılan Bakanlar
Konferansı ile kurulmuş olup, ülkemiz de kurucu ülkeler
arasında yer almıştır. COST’un ülkemizdeki bilimsel
koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.
COST’un kuralları gereğince, COST aksiyonları ulusal
katkılarla finanse edilmektedir.

Ülkemizin COST bütçesine katkı payı 2001 yılına kadar
Dışişleri Bakanlığı tarafından; 2001 ve 2002 yıllarında
Kurumumuz tarafından ödenmiştir. 2003 yılından
itibaren ülkemizin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına

katılımı sebebiyle COST'a katkı payı ödenmemektedir.
COST’un 35 üye ülkesi ve 1 işbirliği ortağı vardır. Üyeler:
Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç,
İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Macaristan, Makedonya, Malta, Norveç, Polonya,
Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,
Türkiye, Yunanistan. İşbirliği Ortağı ise İsrail’dir.

COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak,
Avrupalı araştırmacıların belirli bir proje çerçevesinde
işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için
platform oluşturur. Bu projelere, bilimsel konu
başlıklarına “Aksiyon” denmektedir.

Her COST Aksiyonu, en az 5
COST ülkesinin ilgi alanındaki
ulusal olarak fonlanan araştırma
projelerinin çevresinde
oluşturulan bir ağdır. COST,
COST Aksiyonlarının konferans,

kısa dönemli bilimsel değişim ve yayın gibi ortak
faaliyetlerini finanse etmektedir. Her COST Aksiyonun
bir hedefi, tanımlanmış amaçları ve net çıktıları vardır.
COST Aksiyonlarının konuları COST’un 9 ana bilimsel
alanı olan ve isimleri aşağıda yer alan Alan
Komitelerinden (Domain Committees) birinin altında
yer almaktadır.

COST Alan Komiteleri (COST Domain Committees):
1)Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler (BMBS)

2)Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojileri (CMST)

3)Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi (ESSEM)

4)Gıda ve Tarım (FA)

5)Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri (FPS)

6)Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık (ISCH)

7)Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)

w w w . t u b i t a k . g o v . t r / u i d b / c o s t
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8)Malzeme, Fizik ve Nanobilimler (MPNS)

9)Ulaştırma ve Şehir Gelişimi (TUD)

COST’un temel özelliklerinden biri esnekliğidir. Bu,
araştırma insiyatiflerinin kolay uygulama ve yönetimini
sağlamaktadır. COST faaliyetleri “aşağıdan yukarıya”
(bootom-up) yaklaşımıyla başlatılmaktadır. Bu yaklaşım,
bir COST Aksiyonunun doğrudan Avrupalı
araştırmacılar tarafından başlatılması anlamına
gelmektedir. Ayrıca, COST üye ülkeleri “à la carte”
prensibine göre aksiyonlara katılmaktadır. Bu özellik de
sadece ilgi duyan ülkelerin Aksiyonlara katılması
demektir.

COST’ a yeni bir aksiyon önerisinde bulunmak isteyen
araştırmacılar, yılda iki kez yayınlanan COST Açık
Çağrısına online olarak önce kısa bir öneri sunmaktadır.
Bu öneri Alan Komitesi tarafından
değerlendirilmektedir.

Eğer öneri kabul edilirse, başvuranlar Teknik Ek
(Technical Annex- Aksiyonun bilimsel ve yönetimsel
tanımlanması) ile tam öneri sunmaya davet edilirler.
Daha sonra, tam öneri COST içerisindeki panel sistemi
(peer review) süreci ile değerlendirilir. Tam öneri
sürecinden çıkan aksiyonlar COST Üst Düzey Temsilciler
Komitesi tarafından da onaylandıktan sonra resmi
olarak ilan edilir.

Söz konusu Aksiyon önerilerinin her biri Ortak Niyet
Beyanına (Mutabakat Zaptı-Memorandum of
Understanding) sahiptir. Ortak Niyet Beyanı bir
Aksiyonun resmi temelini oluşturmaktadır. Yeni bir
Aksiyon önerisi bazı resmi ve niteliksel kriterleri
sağlamak zorundadır. Eğer, Üst Düzey Temsilciler
Komitesi Beyanı onaylarsa, Aksiyona dahil olmak
isteyen COST ülkeleri Beyanı imzalar. Aksiyon, en az 5
COST ülkesi Beyanı imzaladıktan sonra başlar ve
ortalama 4 yıl sürer.


