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AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI’NA KATILIMI ÖZENDİRME
ÖDÜL PROGRAMI ESASLARI
AMAÇ
Madde 1- Bu Esaslar, Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin AB Çerçeve Programları’na
proje koordinatörü, proje ortağı ve Fikirler Özel Programı’na baş araştırmacı olarak proje teklifi
sunmalarını özendirmek ya da Marie-Curie Burs ve Destek Programları kapsamında yurt dışından
Türkiye’ye daha çok sayıda araştırmacının gelmesini sağlamak ve bu yolla, Çerçeve
Programları’ndan ülkemizin en yüksek düzeyde faydalanmasını temin etmek amacıyla “AB
Çerçeve Programları’na Katılımı Özendirme Ödül Programı”nın oluşturulması, işletilmesi ve
yürütülmesine ilişkin ilke ve yöntemleri belirler.
KAPSAM
Madde 2- Bu Esaslar, aşağıda belirtilen ve 7.Çerçeve Programı’nda tanımı yapılan
araştırma projelerini kapsar:
1. Büyük Ölçekli Araştırma Projeleri (Large Scale Collaborative Projects – LSCP)
2. Küçük ve Orta Ölçekli Araştırma Projeleri (Small Scale Collaborative Projects – SSCP)
3. Mükemmeliyet Ağları (NoE)
4. KOBİ’lere Özel Araştırma Projeleri (SME targeted projects)
5. Marie-Curie Bireysel Burs ve Destek Programları kapsamındaki, Avrupa içi Yeniden
Entegrasyon Hibeleri (ERG), Uluslararası Gelen Araştırmacı Bursları (IIF) ve Avrupa içi Dolaşım
Bursları (IEF) çerçevesinde yürütülen araştırma projeleri
6. Marie-Curie Kurumsal Burs ve Destek Programları kapsamında yer alan ve SanayiAkademi İşbirliği (IAPP), Araştırma Personeli Değişim Programı (IRSES) ve Ortak Eğitim
Programı (ITN) çerçevesinde yürütülen araştırma odaklı projeler
7. Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından yürütülen Fikirler Özel Programı’na baş
araştırmacı olarak sunulan projeler
8. İşbirliği Projeleri& Koordinasyon ve Destek Eylemleri Birleşimi (CP-CSA) projeleri
Bu maddede belirtilen projelerin bu Esaslar’da düzenlenen ödül desteğine hak
kazanabilmesi için, söz konusu projelerin AB Komisyonu ve Fikirler Özel Programı’na sunulan
projeler için Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fonlanmasına karar verilmiş ve taraflar
arasında proje sözleşmesinin (Grant Agreement) imzalanmış olması gerekmektedir.
Araştırma projeleri kapsamında ödül desteğine hak kazanabilmek için söz konusu
projelerin;
sunduğu,

-

Türkiye’de kurulu tüzel kişiliklerde görev yapan araştırmacıların koordinatör olarak

-

Türkiye’de kurulu tüzel kişiliklerden en az iki ortağın birlikte yer aldığı,

- Türkiye’de kurulu tüzel kişiliklerde görev yapan araştırmacıların Fikirler Özel
Programı’na baş araştırmacı olarak sunduğu veya
- Marie-Curie Bireysel Burs ve Destek Programları kapsamında, yurtdışında çalışan
araştırmacıların, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişilikte araştırma yapmasına olanak sağlayan
projelerden birisi olması gerekir.
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Madde 3- 2 inci madde de belirtilen projeler bakımından, bu ödül desteğine, AB
Çerçeve Programları’nda koordinatör veya proje ortağı olan kurum/kuruluşlarda, projeyi
yürütmekle sorumlu kişi; Fikirler Özel Programı’nda baş araştırmacı ve Marie Curie Bireysel ve
Kurumsal Burs ve Destek Programları kapsamında bireysel araştırmacılar başvurabilir.
Madde 4- Bu Esaslarda adı geçen “baş araştırmacı” ifadesinden Fikirler Özel
Programı’na proje sunmuş araştırma grubunun proje yürütücüsü konumundaki lider
araştırmacıları anlaşılmalıdır.
UYGULAMA ESASLARI
Madde 5- 3 üncü maddede belirtilen kişilerin “AB Çerçeve Programları’na Katılımı
Özendirme Ödülü”ne başvurabilmeleri için destek@fp7.org.tr adresine elektronik posta yoluyla
başvuru
dokümanlarını
iletmeleri
gerekmektedir.
TÜBİTAK
Başkanlığı
tarafından
değerlendirilerek başvuruları uygun bulunanlara bu Esaslarda tanımlanan “AB Çerçeve
Programları’na Katılımı Özendirme Ödülü” verilir.
Madde 6- Başvuru için gerekli dökümanlar;
- Koordinatör ve proje ortağı olarak sunulan projeler için projenin A ve B formları,
Komisyon ve koordinatör arasında imzalanan sözleşme (Grant Agreement) ve söz konusu
projeyi yürütmekle sorumlu kişinin, proje sahibi kurum/kuruluşlardan bu sıfatını belgelemek
amacıyla aldığı yazı,
- Fikirler Özel Programı’na sunulan projeler için ERC tarafından yapılan
değerlendirmenin sonuç raporu, Komisyonun ilgili Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin mektubu,
sözleşme taraflarınca imzalanan proje metninin kopyası ve projelerin A ve B formları,
- Marie-Curie Burs ve Destek Programları kapsamında Türkiye’ye gelen bireysel
araştırmacılar için projelerin A ve B formu, projenin fonlanmaya hak kazandığını belgeleyen
Komisyon değerlendirme sonuç raporu ve Komisyon ve araştırmacı arasında imzalanan sözleşme
(Grant Agreement),
- Program sorumlusu tarafından değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde
talep edilecek diğer belgelerdir.
Söz konusu başvuru belgeleri 5 inci maddede belirtilen e-posta adresine iletilmelidir.
Gerekli dökümanları doğru bir şekilde iletmeyen araştırmacıların başvurusu değerlendirmeye
alınmaz.
Madde 7- Bu Esaslar çerçevesinde ödül verilmesine ilişkin kararın alınmasında
TÜBİTAK Başkanlığı yetkilidir. Bu yetkinin kullanımı çerçevesinde TÜBİTAK bünyesinden
belirlenen iki kişi “Değerlendirme Komisyonu” olarak atanır. Değerlendirme Komisyonu, ödül
kararına ilişkin değerlendirme raporunu imzalayarak Başkanlık Makamının olur’una sunar.
Madde 8- Bu Esaslar kapsamında TÜBİTAK’a yapılan ödül başvurularının
değerlendirilmesinde, ödüle konu projeler Avrupa Komisyonu tarafından iki aşamalı bir
değerlendirme veya başvuru sürecine tabi ise ilk aşama ödül kapsamı dışında tutularak ikinci
aşamadaki değerlendirme sonucu dikkate alınır.
Madde 9- Bu Esaslar kapsamındaki projelerin, “AB 7.Çerçeve Programı Katılımı
Özendirme Ödül Desteği”nden faydalanabilmeleri için söz konusu projelere ilişkin sözleşmenin,
bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekir.
AB 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında bu Esasların 3 üncü maddesinde sayılan
kişilere verilecek ödül miktarı, toplamda 15.000 Avro’yu geçemez.
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Madde 10- 2 inci maddenin birinci fıkrasının (5) ve (7) no’lu bentlerinde belirtilen
projeler dışında kalan projeler için, Komisyon’un, bu tür projeleri değerlendirmek amacıyla
belirlediği tüm ölçütler ışığında yaptığı değerlendirme sonucunda ;
-

fonlanmasına karar verdiği projenin Koordinatörü’ ne 5000 €

- Türkiye’de kurulu tüzel kişiliklerden en az iki ortağın -diğer ortak koordinatör
olmak koşuluyla- birlikte yer aldığı projelerde Proje Koordinatörü’ne 7.000€ ve diğer katılımcı
ortağa 2000€
- Türkiye’de kurulu tüzel kişiliklerden en az iki ortağın birlikte yer aldığı projelerdeki
her bir ortağa 2.000€
ödül verilir. Söz konusu ödül miktarı, ödüle konu projeyi proje sahibi
kurum/kuruluşlarda yürütmekle sorumlu olduğunu belgeleyen kişilere ödenir. Belirlenen ödülün
karşılığı ödeme ile ilgili Olur’un alındığı tarihteki TC.Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden
Türk Lirası olarak hesaplanır ve ödenir.
Madde 11- 2 inci maddenin birinci fıkrasının (5) no’lu bendinde yer alan Marie-Curie
Bireysel Burs ve Destek programları kapsamında Türkiye’ye gelen araştırmacılar için, Avrupa
Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenen projelere 3000€ ödül
verilir. Ödül karşılığı, ödeme ile ilgili Olur’un alındığı tarihteki TC.Merkez Bankası döviz alış kuru
üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak ödenir.
Madde 12- 2 inci maddenin birinci fıkrasının (7) no’lu bendinde yer alan ve Fikirler
Özel Programına baş araştırmacı olarak sunulan projeler için Avrupa Araştırma Konseyi
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenen projelere 5000€ özendirme ödülü
verilir. Ödül karşılığı, ödeme ile ilgili Olur’un alındığı tarihteki TC.Merkez Bankası döviz alış kuru
üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak ödenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 13- Bilim Kurulu’nun 13.01.2007 tarih ve 149 sayılı toplantısında kabul edilen
“AB Çerçeve Programları Koordinatörlük Özel Ödülü Programı Esasları” ve “AB Çerçeve
Programları Türkiye’den Çoklu Ortaklık Teşvik Ödülü Programı Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılan TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları
Koordinatörlük Özel Ödülü Programı Esasları kapsamında devam eden işlemler anılan Esaslar
kapsamında tamamlanır.
Geçici Madde 2- Avrupa Birliği Çerçeve Programları Koordinatörlük Özel Ödülü
Programı Esasları’nın 8 inci maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkraları hükmü, hükmün yürürlükte
olduğu tarihte başvuru yapmış ve başvurusu halen değerlendirme aşamasında olan başvuru
sahiplerinin, Avrupa Komisyonu tarafından en düşük 2 en yüksek 4 şeklindeki yeni eşik
değerleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmuş olan projeleri için de uygulanır.
Geçici Madde 3- Bu Esaslar’ın 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen sınır, söz
konusu Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarihte değerlendirme süreci tamamlanmamış başvurular
yönünden de uygulanır.
Geçici Madde 4- Bu Esaslarda 10/07/2010 tarihinde yapılan değişiklikten önce
Uluslararası Yeniden Entegrasyon Hibelerinden destek almaya hak kazananlar 27/09/2010
tarihine kadar başvurularını eksiksiz TÜBİTAK’a sundukları takdirde bu destekten
yararlanabilirler. 27/09/2010 tarihi itibariyle Uluslararası Yeniden Entegrasyon Hibesi almaya hak
kazanmış olup, Avrupa Komisyonu ile hibe anlaşması imzalama süreci tamamlanmamış olanların
başvuruları ise 31/12/2010’a kadar kabul edilir.
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YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME
Madde 14- Bu Esaslar, Bilim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 15- Bu Esaslar, TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI’NA KATILIMI ÖZENDİRME ÖDÜL PROGRAMI
ESASLARI’NA İLİŞKİN CETVEL

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı

Yürürlüğe Giriş
Tarihi

09/01/2009 tarihli ve 171 sayılı Toplantı

09/01/2009

Metin

(Ulaşmak için
tıklayınız)

Değiştiren Bilim Kurulu Kararı

Değiştirilen Maddeler

Yürürlüğe
Giriş Tarihi

13/03/2010 tarih ve 184 sayılı Toplantı

2. maddenin birinci fıkrasına (8). alt bent
eklenmiş ve ikinci fıkrası değiştirilmişmiş;
3. ve 5. Madde, 6. maddenin birinci ve
üçüncü fıkraları, 9. Madde, 10 maddenin
ikinci fıkrası değişmiş;
Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

13/03/2010

10/07/2010 tarih ve 188 sayılı Toplantı

2. maddenin 5. bendi değişmiştir.

10/07/2010

04/09/2010 tarih ve 189 sayılı Toplantı

Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

04/09/2010
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