TÜ B‹TAK
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ÇERÇEVE PROGRAMLARI B‹R‹M‹
KURULUfi VE ÇALIfifiM
MA ESASLARI (*)

Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) bünyesinde Ankara’da kurulan “Avrupa Birli¤i
Çerçeve Programlar› Birimi’nin (ÇPB) kuruluflu, teflkilatlanmas›, görev,
yetki, çal›flma usul ve esaslar› düzenlenmektedir.
Hukuki Dayanak
Madde 2. Bu kurulufl ve çal›flma esaslar›, 15 Nisan 2002 tarihinde
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 8. toplant›s›nda Avrupa Birli¤i 6.
Çerçeve Program›na bafllang›çtan itibaren kat›lmak üzere, Avrupa
Komisyonu nezdinde müzakerelere bafllanmas› karar›n›n 20 Haziran
2002 tarihinde TBMM taraf›ndan onaylanmas›na ve 29 Ekim 2002
tarihinde Mutabakat Zapt›n›n Brüksel’de imzalanarak (9 Ocak 2003
tarih ve 24988 say›l› Resmi gazete yay›mlanm›flt›r) Devlet Bakanl›¤› ve
Baflbakan Yard›mc›l›¤› taraf›ndan 17.10.2002 tarihinde TÜB‹TAK’›n
Ulusal ‹rtibat Kuruluflu olarak görevlendirilmesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar
Madde 3. Bu kurulufl ve çal›flma esaslar›nda geçen deyimlerden;
TÜB‹TAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu’nu;

Baflflkkan

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu Baflkan›’n›;

(*) Bilim Kurulu’nun 19.11.2005 tarih ve 136 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir
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Çerçeve Programlar›

Çerçeve Programlar› Birimi
(ÇPB)

: ‹lki 1984 y›l›nda yürürlü¤e giren,
Avrupa
Birli¤i’nin
bilimsel
araflt›rma ve teknoloji gelifltirme
kapasitesini art›rmak, bu yolla
sosyal ve ekonomik kalk›nmay›
sa¤lamak amac›yla yürüttü¤ü,
amaçlar› ve bütçesi ile belli bir
dönem için tasarlanm›fl, çok y›ll›
programlar›;
:Avrupa
Birli¤i
Programlar› Birimi’ni;

Çerçeve

TURBO

: TOBB, KOSGEB, TESK, TÜB‹TAK
iflbirli¤i ile kurulan ve Brüksel’de
faaliyet gösteren Kurulufl’u;

Ulusal Koordinatör (UK)

:Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar›
Ulusal Koordinatörü’nü;

Birim Yöneticisi

:Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar›
Birimi Yöneticisi’ni;

Ulusal ‹rtibat Noktas› (U‹N)

: Avrupa Komisyonu (AK)
taraf›ndan, Çerçeve Program›
kapsam›nda oluflturulan etkinlik
alan veya alanlar›n›n Sorumlusu’nu;

Ulusal ‹rtibat Noktas› Asistan› : Avrupa Komisyonu (AK)
taraf›ndan, Çerçeve Programlar›
kapsam›nda oluflturulan etkinlik
alan veya alanlar›n›n Program
Sorumlu Yard›mc›s›’n›;
Delege

2

: Çerçeve Programlar› etkinlik
alanlar› kapsam›nda düzenlenen
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Program Komite Toplant›lar›’nda
Türkiye ad›na görevlendirilen
Kifli’yi;
Uzman

: Çerçeve Programlar› etkinlik
alanlar› kapsam›nda düzenlenen
Program Komite Toplant›lar›’nda
Türkiye ad›na görevlendirilen ve
ilgili etkinlik alan› kapsam›nda
delegeye yard›mc› olan, düflünce ve
önerilerini delegeye aktararak
etkinlik gösteren Kifli’yi;

Kurumsal ‹rtibat Noktas› (K‹N) : ÇPB ile üniversite, araflt›rma
merkezi, kamu kurulufllar›, sanayi
ve KOB‹’ler aras›nda iletiflimi
sa¤layan,
ilgili
kurumlar›n
bünyesinde
etkinlik
alanlar›
baz›nda oluflturulan Program
Sorumlular›n›;
Proje Eleman›

: ÇPB taraf›ndan yürütülen Avrupa
Birli¤i
Çerçeve
Programlar›
projelerinde görevlendirilen Kifli’yi;

Program Komitesi

: Komisyon’da, desteklenecek
araflt›rma konular›n›n, proje teklifi
isteme zamanlar›n›n, destek
miktarlar›n›n ve kullan›lacak
uygulama araçlar›n›n belirlendi¤i
“Çal›flma Programlar›n›” haz›rlayan
Organ’›;

Komisyon

: Avrupa Komisyonu’nu;
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Araflt›rmac›

: ‹lgili bilim ve/veya teknoloji
alan›nda gerekli uzmanl›¤a sahip,
yenilikleri izleyen, proje sonuçlar›n›
bilimsel yöntemlerle de¤erlendirip
yay›mlayabilecek
ve/veya
dönüfltürebilecek
uygulamaya
düzeydeki Kifli’yi;

KOB‹

: Avrupa Komisyonu taraf›ndan
tan›mlanan küçük ve orta ölçekli
iflletme’yi (SME);

Proje Koordinatörü

: Proje tan›mlama, yürütme beceri
ve deneyimine sahip, projenin
bilimsel, teknik, idari, mali ve
hukuki her türlü sorumlulu¤unu
tafl›yan, Avrupa Komisyonu ile
proje sözleflmesini imzalayan
Kifli’yi;

Proje Orta¤›

: Projede ortak olarak yer alan ve
proje sözleflmelerinde ad› ve imzas›
geçen Kifli’yi;

Proje Yürütücüsü

:AB çerçeve projelerinin Türkiye’de
yürütülmesinden sorumlu Kifli’yi;

Çekirdek Grup

: Proje ortaklar› taraf›ndan,
projelerin
ifl
paketlerinin
sorumlusu olarak görevlendirilen
kiflilerin oluflturdu¤u Grup’u;

Uygulama Arac›

: Çerçeve Programlar› dahilinde
destek verilecek olan projelerin
nas›l yürütülece¤i ve nas›l
sonuçland›r›lmas›n›n beklenildi¤ini
ortaya koyan Araçlar’›;
ESASLAR
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Etkinlik alanlar›

: Avrupa Birli¤i Çerçeve Program›
kapsam›nda
oluflturulan
Programlar›;

Mali Denetçi

: Avrupa Birli¤i Çerçeve Program›
Projelerini mali aç›dan denetleyen
Yeminli Mali Müflavir’i;

‹fade eder.
Çerçeve Programlar› Birimi’nin Amac› ve Görevleri
Madde 4. Çerçeve Programlar› Birimi’nin amac›, Avrupa Birli¤i
Çerçeve Programlar›’na Türkiye'nin kat›l›m›n› ve Türkiye Araflt›rma
Alan›’n›n, Avrupa Araflt›rma Alan› ile bütünlefltirilmesini
kolaylaflt›rmakt›r.
Çerçeve Programlar› Birimi’nin görevleri flunlard›r:
a) AB Çerçeve Programlar› projelerine potansiyel kat›l›mc›
gruplar›n›n ilgisinin art›r›lmas›;
b) ‹lgili taraflara bilgi ve destek sa¤lanmas›;
c) Türk AR-GE toplulu¤unun, program komitelerinde, Avrupa
Birli¤i platformlar›nda ve
uluslararas› arenada tan›t›lmas›n›n
sa¤lanmas›;
d) Benzer kurumlarla güçlü ba¤lar›n oluflturulmas› ve proje
orta¤› arama hizmeti sa¤lanmas›;
e) Etkinlik alanlar›nda iletiflim a¤lar›n›n bafllat›lmas› ve
güçlendirilmesi;
f) Türk kat›l›mc›lar›n izlenmesi, ilgili resmi kurulufllar ve Ulusal
‹rtibat Noktas› Organizasyonu (TÜB‹TAK) taraf›ndan al›nacak
önlemlerin ve ihtiyaçlar›n belirlenmesi amac›yla istatistiksel analiz ve
çal›flmalar yap›lmas›;
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g) Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i, D›fliflleri Bakanl›¤›, Maliye
Bakanl›¤› ve di¤er kurum ve bakanl›klarla Avrupa Birli¤i konular›na
iliflkin görüfl al›flveriflinde bulunulmas›, gerekli yaz›flmalar›n yap›lmas›;
h) Türkiye’nin ç›karlar› do¤rultusunda, AB platformlar›nda ve AB
üyesi ülkeler nezdinde özellikle TURBO‘dan da destek al›narak
faaliyetlerinde bulunulmas›.
Çerçeve Programlar› Birimi’nin Performans kriterleri
1. AB çerçeve programlar› projelerine kat›lan Türk araflt›rmac›
say›s›, kat›l›mc›lar›n baflar› oran›, Türk kat›l›mc›lara düflen bütçe
miktar› (alanlara göre normalizasyon yap›larak);
2. ÇPB taraf›ndan düzenlenen toplant›, çal›fltay, konferans, bilgi
günü, proje pazar›, SSA projeleri arac›l›¤›yla yap›lan efllefltirme vb.
etkinliklere kat›l›mc› say›s› ve anket sonuçlar›;
3. TÜB‹TAK desteklerini etkin kullanmak:
a. Proje Özendirme Ödülü baflvuru say›s›;
b. Seyahat Deste¤i Program› baflvuru say›s›;
c. Seyahat deste¤i sonucu projeye giren Türk kat›l›mc›lar›n
toplam seyahat deste¤i alanlara oran›;
4. Çerçeve program›ndaki Türk araflt›rmac›lar›n ortaya koydu¤u
ve çözümlenen sorunlar›n toplam iletilen sorunlara oran›;
5. Türkiye bilim ve teknoloji olanaklar›n›n ve Türk
araflt›rmac›lar›n AB ülkelerine tan›t›m› için yap›lan yaz›l› ve görsel
medyadaki yay›n ve da¤›t›m say›lar›;
6. Türkiye içinde çerçeve programlar›n›n tan›t›mlar› için yaz›l› ve
görsel medyada yap›lan toplam yay›n ve da¤›t›m say›lar›;
7. ÇPB çal›flanlar›n›n yurt d›fl› toplant›larda temsilci olma
kriterlerine uyumu.
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Çerçeve Programlar› Birimi’nin Organizasyon Yap›s›
Madde 5. Çerçeve Programlar› Birimi’nin organizasyon yap›s›,
Ulusal Koordinatör, Birim Yöneticisi, Ulusal ‹rtibat Noktalar›, Ulusal
‹rtibat Noktas› Asistanlar›, Proje Elemanlar›, Program Komitesi
Delegeleri ve Uzmanlar›’ndan oluflur.
Ulusal Koordinatör’ün Atanmas›
Madde 6. Ulusal Koordinatör, yeterli deneyim ve yöneticilik
özelliklerine sahip kifliler aras›ndan, Baflkan taraf›ndan atan›r.
Ulusal Koordinatör’ün Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Madde 7. Ulusal Koordinatör’ün görevleri flunlard›r:
a) Potansiyel kat›l›mc›lara bilgilendirme, yönlendirme, yard›m ve
e¤itim gibi hizmetler sunarak, ülkemizin söz konusu programdan en
üst düzeyde yararlanmas› için çal›flmalar›n Avrupa Komisyonu ile
iletiflim ve iflbirli¤i içinde yürütülmesini koordine etmek;
b) Çerçeve Programlar› Birimi’nin sanayi kurulufllar›,
üniversiteler, araflt›rma kurumlar› ve kamu kurumlar› ve bakanl›klar
ile üst düzeyde koordinasyonunu sa¤lamak;
c) Bütünlefltirilmifl ve Güçlendirilmifl Program Komitesi,
Yap›land›rma Program Komitesi ve Yatay Konfigürasyon Program
Komitesi toplant›lar›na kat›lmak ve/veya bu toplant›lara ilgili uzman
ve/veya U‹N’lerin kat›l›m›n› sa¤lamak.
Birim Yöneticisi’nin Atanmas›
Madde 8. Birim Yöneticisi, yeterli deneyim ve yöneticilik
özelliklerine sahip kifliler aras›ndan, Baflkan taraf›ndan atan›r.
Birim Yöneticisi’nin Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Madde 9. Birim Yöneticisi’nin görevleri flunlard›r:
a) Çerçeve Programlar› Birimi’nde yürütülen tüm ifllerin eksiksiz
olarak yerine getirilmesini sa¤lamak;
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b) Çerçeve Programlar› Birimi’nde görev alan Ulusal
Koordinatör, U‹N’ler ve Ulusal ‹rtibat Noktas› Asistanlar›, Proje
Elemanlar›, Program Komitesi Delege ve Uzmanlar› aras›ndaki
koordinasyonu sa¤lamak;
c) Ülke içinde düzenlenen bilgi günlerinin ve toplant›lar›n
organizasyonlar›n› koordine etmek;
d) Türk kat›l›mc›lar›n izlenmesi, ilgili resmi kurulufllar ve Ulusal
‹rtibat Noktas› Organizasyonu (TÜB‹TAK) taraf›ndan al›nacak
önlemlerin ve ihtiyaçlar›n belirlenmesi amac›yla istatistiksel analiz ve
çal›flmalar yap›lmas›n› sa¤lamak;
e) Çerçeve Programlar› Birimi ile TURBO aras›ndaki s›k›
iflbirli¤ini sa¤layarak Çerçeve Programlar›’na Türk kat›l›mc›lar›n en
fazla düzeyde kat›lmalar›n› sa¤lamak.
Ulusal ‹rtibat Noktalar› (U‹N)
Madde 10. Her alanda kaç Ulusal ‹rtibat Noktas› olaca¤› ve Ulusal
‹rtibat Noktalar›’n›n üniversitede görevli ö¤retim elemanlar›, di¤er
kamu ve özel kurulufl çal›flanlar› ile Kurum personeli içinden kimlerden
oluflaca¤›, Birim Yöneticisi’nin önerisi üzerine, Baflkan taraf›ndan
belirlenir. U‹N olarak atanacak üniversitede görevli ö¤retim elemanlar›
için, atama karar›nda süre ve koflullar belirtilir. Süre bitiminde tekrar
atama mümkündür. Ulusal ‹rtibat Noktalar› gerekti¤inde
atanmalar›nda uygulanan yöntemle görevden al›nabilir.
Ulusal ‹rtibat Noktas›’n›n görevleri flunlard›r:
a) Program’a genifl ve etkin kat›l›m sa¤lamak üzere,
Türkiye’deki ilgili kurum, kurulufl ve kiflileri bilgilendirmek,
yönlendirmek, fark›ndal›k oluflturmak ve konu ile ilgili gerekli
e¤itimleri sa¤lamak, (Bilgi günü, seminer, konferans, çal›fltay vb.
Etkinlikleri düzenlenmek ve/veya bunlarda yer almak);
b) Her türlü bilginin ve doküman›n potansiyel kat›l›mc›lara
iletilmesini (Web Sitesi, e-posta, vb.) sa¤lamak;
8
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c) Bilim ve etik, bilim ve sivil toplum aras›ndaki ba¤lant›lar›n
kuvvetlendirilmesinin önemini vurgulamak;
d) Uygulama araçlar›n›n tan›t›lmas›, idari yöntemler ve
sözleflmeler ile ilgili konularda (konsorsiyum üyelerinin hak, görev,
yükümlülük ve sorumluluklar›, maliyetler, etik kurallar, fikri mülkiyet
haklar›, vb.) bilgi vermek;
e) Teklif isteme ça¤r›lar›n› duyurarak potansiyel kat›l›mc›lar›n
ortak bulma çal›flmalar›na yard›m etmek;
f) Araflt›rma ve Teknoloji Gelifltirme Programlar› ile ilgili olarak
bilgi ço¤alt›c›lar›n e¤itimi için programlar düzenlenmesinde yard›mc›
olmak;
g) Özel topluluklara (KOB‹’ler, üniversiteler, profesyonel
organizasyonlar, bilim kad›nlar›, kad›n araflt›rmac›lar, vb.) e¤itim
verilmesini sa¤lamak;
h) Di¤er ülkelerin U‹N sistemleriyle iliflki kurarak, Çerçeve
Programlar›’n›n öngörülen hedefler do¤rultusunda uygulanmas›na ve
Avrupa Araflt›rma Alan›’n›n oluflturulmas›na katk›da bulunmak;
i) Yurtiçi ve yurtd›fl› organizasyonlarla iflbirli¤i yapmak;
j) Yurtd›fl› organizasyonlarla bilgi ve deneyim al›flverifli yapmak;
k) Yurtiçi organizasyonlarla bilginin ço¤alt›lmas› ve birbiriyle
çak›flan etkinliklerde bulunulmamas› için iflbirli¤i yapmak;
l) Kendi sorumlu oldu¤u programla ilgili kiflilerin yer ald›¤› a¤lar›
oluflturmak;
m) Kendi alanlar› ile ilgili olan Ulusal ‹rtibat Noktalar›
toplant›lar›na kat›lmak, burada var›lan kararlar› ülke içinde duyurmak
ve ilgilenen kiflileri bilgilendirmek;
n) Uluslaras› toplant› sonras›, kat›l›nan toplant›ya iliflkin rapor
haz›rlamak ve bunlar› üst mercilerine iletmek;
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o) U‹N olarak kat›lmas› gereken, Türkiye’de a¤ kurmak ve
araflt›rma projelerine kat›l›m› art›rmak amac›yla oluflturulan SSA
(Specific Support Action) projelerinde ortak veya koordinator olarak
yer almak ve kendi tematik alan› veya program› ile ilgili Çerçeve
Program› projelerini yürütmek;
p) Ulusal ‹rtibat Noktas›’na Çerçeve Programlar› kapsam›nda
projelere kat›l›m konusunda bir teklif gelirse ve bu teklif U‹N iflleri ile
ilgili de¤ilse, teklifi yapan proje koordinatörünü konu ile ilgili uygun
kifli, kurum ve kurulufllara yönlendirmek ve takip etmek;
q) Türkiye’den önerilen/desteklenen/red edilen/yedek listede yer
alan proje, proje ortak say›s› ve bütçe baz›nda raporlar› oluflturmak;
r) Ayl›k ve y›ll›k faaliyet raporu vermek, istatistiki bilgi tutmak;
s) Birim Yöneticisi’nin verdi¤i di¤er iflleri yapmak.
Ulusal Irtibat Noktalar› yapt›klar› ifllerle ilgili olarak Birim
Yöneticisi’ne karfl› sorumludurlar.
Ulusal ‹rtibat Noktas› Asistan›’n›n Görevleri
Madde 11. Ulusal ‹rtibat Noktas› Asistan›, ba¤l› oldu¤u Birim
Yöneticisi ve Ulusal ‹rtibat Noktas› taraf›ndan verilen tüm görevleri
yapmakla sorumludur.
Delege’nin (Program Komitesi Üyesi’nin) Yetki ve Görevleri
Madde 12. Delege (Program Komitesi Üyesi) ilgili alan›n Ulusal
‹rtibat Noktas› ya da, kurum içi veya kurum d›fl›nda uzmanl›klar›na
güvenilir kifliler aras›ndan Birim Yöneticisi’nin önerisi üzerine, Baflkan
taraf›ndan belirlenir ve görevlendirilir.
Delege’nin görevleri flunlard›r:
a) Birlikte görev yapt›klar› U‹N’ler ile yak›n iflbirli¤i içinde olmak;
b) Yurt içi ve yurt d›fl› etkinliklerde alani ile ilgili tan›t›m yapmak
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c) Kendi alanlar› ile ilgili olan Program Komitesi toplant›lar›na
kat›lmak veya ilgili uzman›n kat›l›m›n› sa¤lamak, bu toplant›larda
Türkiye’nin ç›karlar›na yönelik görüfl ve önerilerin dile getirilmesine ve
üretilen politikalarda söz sahibi olunmas›na temel oluflturacak
çal›flmalarda bulunmak ve ülkemizin menfaatine uygun temel
oluflturacak görüfl ve önerileri dile getirmek;
d) Toplant› gündemiyle ilgili belgeleri özenle incelemek,
gerekti¤inde ulusal koordinatör ve ilgili alanda uzman birkaç yetkili ile
görüflmeler yaparak, toplant›da izlenecek yaklafl›m› belirlemek;
e) Toplant› dönüflünde, belirlenmifl olan formata uygun bir rapor
vermek;
f) Zaman zaman yap›lacak koordinasyon toplant›lar›na kat›larak,
geliflmeleri di¤er delegeler ve ilgililerle birlikte de¤erlendirmek,
gelece¤e yönelik ilke tart›flmalar›na kat›lmak.
Kurumsal ‹rtibat Noktalar›n›n (K‹N) Görevleri
Madde 13. Kurumsal ‹rtibat Noktalar› as›l olarak resmi bilginin
da¤›t›m›ndan sorumludur. K‹N'ler kendi kurulufllar›nda yer alan
araflt›rmac›lar (üniversite, araflt›rma merkezleri, sanayi kurulufllar› ve
KOB‹’ler) ve U‹N'ler aras›nda köprü olufltururlar. Etkileflimin ço¤u,
mevcut ve geliflmekte olan a¤lar kanal›yla, elektronik ortamda sa¤lan›r.
Kurumsal ‹rtibat Noktalar›, özellikle ÇPB'den düzenli olarak
kendilerine iletilen Çerçeve Programlar› ile ilgili bilgileri kurumlar›ndaki
ilgililere aktararak (e-mail yolu ile veya kurumlar›nda bilgilendirme
günleri vb. düzenleyerek) programa etkin kat›l›ma katk›da bulunmakla
ve Kurumlar›’nda karfl›lafl›lan sorunlar› da ÇPB’ye iletmekle
yükümlüdürler.
Proje Yürütücüsü’nün Görevleri
Madde 14. Proje yürütücüleri; Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar›
kapsam›nda desteklenmesine karar verilen proje için gerekli
hizmetlerin çal›flma plan› içinde, istenilen sürede gerçeklefltirilmesini
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sa¤lamak, proje raporlar›n› zaman›nda haz›rlayarak proje
koordinatörüne sunmak, mevcut eleman ve kaynaklar›n etkin
kullan›m›n› sa¤lamakla yükümlüdürler.
Proje Eleman›
Madde 15. Çerçeve Programlar› Birimi taraf›ndan yürütülen
projeler için gerekli olan proje eleman›, proje bütçesinin elverdi¤i
ölçülerde ilgili projenin uygulama kurallar› ve TÜB‹TAK ‹nsan
Kaynaklar› Yönetmeli¤i hükümleri çerçevesinde istihdam edilir. Bunun
için projeden sorumlu proje yürütücüsü proje eleman› al›m iste¤ini
yaz›l› olarak, gerekçesi ve proje hesap bildirim cetveli ile Birim
Yöneticisi’ne iletir. Birim Yöneticisi’nin proje eleman› al›m›n› uygun
bulmas› durumunda bu istek yaz›l› olarak ‹nsan Kaynaklar›
Müdürlü¤ü’ne bildirilir. ‹lgili proje eleman› seçimi TÜB‹TAK ‹nsan
Kaynaklar› Müdürlü¤ü taraf›ndan ve Çerçeve Programlar› Birimi’nin
iflbirli¤i ile kurulan “Seçim Komisyonu” taraf›ndan mülakat ile yap›l›r.
Proje eleman›, Seçim Komisyonu’nun önerisi üzerine ilgili projenin
kurallar› ve TÜB‹TAK sözleflmeli personel al›m› esaslar› çerçevesinde
Baflkan taraf›ndan atan›r. Proje eleman› ücreti ilgili projenin personel
kaleminden sa¤lan›r.
Proje eleman›n›n görevleri flunlard›r:
a) Birim Yöneticisi taraf›ndan görevlendirildikleri proje/projelere
iliflkin ifl paketlerinde belirtilen ifllerin eksiksiz yerine getirilmesini
sa¤lamak,
b) U‹N ve U‹N Asistan› taraf›ndan verilen görevleri eksiksiz olarak
yerine getirmek.
Proje eleman› görev ve sorumluluklar›n› yerine getirme
konusunda ilgili U‹N’e ve Birim Yöneticisi’ne karfl› sorumludur.
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Madde 16. Çerçeve Programlar› Birimi Taraf›ndan Yürütülen AB
Çerçeve Program› projelerinde uygulanacak Kurallar
TÜB‹TAK ÇPB olarak projelere kat›l›m iki flekilde olabilir:
1. Proje koordinatörü olarak:
Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar› kapsam›nda Türkiye’nin
yarar›na olabilecek konularda (aç›k olan ça¤r›lar kapsam›nda) ilgili
U‹N(ler) koordinatör olarak proje haz›rlay›p Avrupa Komisyonu’na
sunabilir(ler). U‹N(ler) taraf›ndan haz›rlanacak proje, özet bilgi ve
gerekçeyi de içerecek flekilde Birim yöneticisi ve Ulusal Koordinatör’ün
onay› ile Baflkanl›¤a sunulur. Proje, Baflkanl›¤›n onay› al›nd›ktan sonra,
ilgili U‹N(ler) taraf›ndan Avrupa Komisyonu’na sunulur. Sunulan projenin
desteklenmesi durumunda, AB Çerçeve Program› kurallar› kapsam›nda
proje bafllat›l›r. ‹lgili U‹N(ler), projenin bafllat›lmas›, yürütülmesi ve
sonuçland›r›lmas› ile ilgili tüm ifllemlerin sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas›yla
yükümlüdür(ler). Baflkanl›k ise bu konuda gerekli tüm deste¤i sa¤lar.
2. Proje kat›l›mc›s› olarak:
AB Çerçeve Program› kapsam›nda proje sunmay› planlayan kifli
veya kurulufl taraf›ndan ilgili U‹N(ler)’e projeye ortak olarak kat›lmas›
için teklifte bulunulur. ‹lgili U‹N taraf›ndan projeye
kat›lma/kat›lmamaya iliflkin gerekçe haz›rlan›r ve Ulusal Koordinatör ve
Birim Yöneticisi onay› ile birlikte Baflkanl›¤a sunulur. Baflkanl›¤›n
görüflü do¤rultusunda kat›lma/kat›lmama karar› Proje Yürütücüsü’ne
iletilir. Projeye ortak olarak kat›l›nd›ktan sonra, ‹lgili U‹N(ler), projenin
bafllamas›, yürütülmesi ve sonuçland›r›lmas› ile ilgili tüm ifllemlerin
sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas›yla yükümlüdür(ler). Baflkanl›k ise bu
konuda gerekli tüm deste¤i sa¤lar.
Projelerin Mali Denetimi
Madde 17. Çerçeve Programlar› kapsam›nda ÇPB taraf›ndan
yürütülen her proje, projede belirtilen sürelerde mali yönden denetlenir.
Bu denetim yeminli mali müflavir taraf›ndan yap›l›r. Mali denetimin hangi
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mali müflavir taraf›ndan yap›laca¤›na proje yürütücüsünün önerisi
üzerine Birim Yöneticisi taraf›ndan karar verilir. Mali denetimler için
ödenek proje bütçesinin ilgili kaleminden, Projenin genel giderlerinden
(overhead) veya zorunlu durumlarda TÜB‹TAK bütçesinden karfl›lan›r.
Bilgi Günleri
Madde18. ÇPB taraf›ndan yurtiçinde düzenlenecek bilgi günleri
Kurum ve Kurulufllar’›n yetkilileri taraf›ndan talep edilir veya ÇPB
taraf›ndan bafllat›l›r. Yetkili taraf›ndan gönderilen davet mektubu Birim
Yöneticisi taraf›ndan de¤erlendirilip onayland›ktan sonra ilgili U‹N(ler)
görevlendirilir. Bilgi gününe iliflkin harcamalar TÜB‹TAK bütçesinden
veya ilgili proje bütçesinden, Baflkanl›k onay› al›narak veya daveti yapan
kurulufl taraf›ndan karfl›lan›r.
Personel ‹flfllleri
Madde 19. Çerçeve Programlar› Birimi personelinin özlük iflleri
TÜB‹TAK Personel Yönetmeli¤i hükümleri çerçevesinde ‹nsan
Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülür.
Seyahat ve Yolluklar
Madde 20 . Yurtiçi ve yurtd›fl› seyahatlerde ve bu seyahatlerin
harcamalar›n›n yap›lmas›nda TÜB‹TAK mevzuat› esas al›n›r. Her bir
etkinlik için Avrupa Komisyonu taraf›ndan düzenlenen toplant›lara
Türkiye’den kat›lacak kifli/kiflilerin seyahat giderleri Avrupa Komisyonu
taraf›ndan karfl›lan›r. Seyahat giderlerinin Avrupa Komisyonu
taraf›ndan karfl›lanmamas› durumunda, Birim Yöneticisi’nin ve
Baflkan’›n toplant›ya kat›l›m› gerekli görmeleri kofluluyla, seyahat
giderleri TÜB‹TAK bütçesinden karfl›lan›r. Etkinliklere kat›l›nmas›
durumunda konaklama ücreti ve gündelikler Avrupa Komisyonu
taraf›ndan, bunlar›n Avrupa Komisyonu taraf›ndan karfl›lanmayan
bölümü TÜB‹TAK bütçesinden karfl›lan›r. Proje kapsam›nda yap›lacak
yurtd›fl› ve yurtiçi seyahatlerin seyahat, konaklama ve gündelik
masraflar› ise proje bütçesinden karfl›lan›r. Proje bütçesinde seyahat
14
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ödene¤i olmamas› durumunda ise Birim Yöneticisi ve Baflkan’›n
toplant›ya kat›l›m› gerekli görmeleri koflulu ile seyahat, konaklama ve
gündelik giderleri TÜB‹TAK bütçesinden karfl›lan›r.
Finansman
Madde 21. Çerçeve Programlar› Birimi’nin programlar
kapsam›ndaki giderleri, TÜB‹TAK bütçesinden ve Çerçeve Programlar›
Birimi taraf›ndan yürütülen Avrupa Birli¤i projelerinden karfl›lan›r.
Avrupa Komisyonu taraf›ndan sa¤lanan proje ödene¤i, öncelikle Maliye
Bakanl›¤›’nca bu amaçla belirlenen esaslara uygun olarak, TÜB‹TAK
proje hesab›na yat›r›l›r. Proje harcamalar›ndan genel giderler
(overhead) olarak hesaplanan tutar›n ne flekilde kullan›laca¤›na
TÜB‹TAK Baflkanl›¤› taraf›ndan karar verilir.
Muhasebe ‹flfllleri
Madde 22. Çerçeve Programlar› Birimi gelir ve giderleri ile ilgili
muhasebe ifllemleri, öncelikle Maliye Bakanl›¤›’nca bu amaçla belirlenen
esaslara uygun olarak, burada hüküm olmayan hallerde TÜB‹TAK
Muhasebe Yönetmeli¤i hükümleri çerçevesinde TÜB‹TAK Muhasebe
Müdürlü¤ü’nce yürütülür.
Sat›nalma ‹flflllemleri
Madde 23. ÇPB’nin sat›n alma ifllemleri öncelikle Maliye
Bakanl›¤›’nca bu amaçla belirlenen esaslara uygun olarak, burada
hüküm olmayan hallerde genel esaslar çerçevesinde Mali ‹fller ve
Finansman Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülür.
Yürürlük
Madde 24. Bu kurulufl ve çal›flma esaslar› Bilim Kurulu taraf›ndan
kabul edildi¤i tarihte yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 25. Bu kurulufl ve çal›flma esaslar› hükümlerini TÜB‹TAK
Baflkan› yürütür.
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