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1. Çağrının Amacı ve Kapsamı 

2236-B MSCA COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programının amacı; Ufuk 

2020 Programı “The Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND (MSCA–COFUND)” 

çağrıları kapsamında araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması 

bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen Araştırma Üniversitelerine, 

Avrupa Komisyon desteğine ek olarak destek sağlanmasıdır.  

Bu çağrı duyurusu, programa başvuran ve/veya desteklenen Araştırma Üniversiteleri 

ile ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. 

2. Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi 

2.1. Destek Kapsamı 

2.1.1. Bu program kapsamında hibe destek olarak; oluşturulacak burs programı 

bütçesinin Avrupa Komisyonu tarafından en fazla %50 oranındaki kısmı 

fonlanmaktadır. Destek kapsamında burs programı bütçesinin kalan kısmı 

TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

2.2. Destek Miktarı ve Süresi 

2.2.1. Destek süresi, Avrupa Komisyonunun destek sözleşmesinde (Grant 

Agreement) kabul ettiği proje süresi ile sınırlıdır. 

3. Başvuru Koşulları, Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi 

3.1. Başvuru Koşulları 

3.1.1. Başvuru sahibinin Ufuk 2020 Programı MSCA COFUND 2020 yılı çağrısı 

kapsamında Avrupa Komisyonundan destek almış,  YÖK tarafından belirlenen,  

Araştırma Üniversitesi olması gereklidir.  

3.2. İstenilen Belgeler 

3.2.1. Ufuk 2020 Programı MSCA COFUND çağrılarına ait Başvuru Değerlendirme 

Raporu (ESR: Evaluation Summary Report) 

3.2.2. Avrupa Komisyonu ile imzalanmış destek sözleşmesi (Grant Agreement) 

3.2.3. Değerlendirme bideb2236b@tubitak.gov.tr adresine gönderilen belgeler 

üzerinden yapılır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen 

içerikte olacak şekilde gönderilmelidir 

3.3. Başvuru Yöntemi 

3.3.1. Başvuru Ufuk 2020 Programı MSCA COFUND çağrıları başvurusunu yapmış 
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olan kurumdaki proje yürütücüsü tarafından yapılır. 

3.3.2. Program başvuruya sürekli açıktır, başvurular bideb2236b@tubitak.gov.tr 

adresine e-posta ile yapılır. 

3.3.3. Başvuru sırasında ibraz edilecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması 

gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya 

İngilizce tercümeleri yüklenmelidir. 

3.3.4. Başvuru aşamasında belgelerin e-posta yolu ile ibraz edilmesi yeterlidir. 

Destek kararının açıklanmasından sonra istenilen belgelerin TÜBİTAK’a 

ulaştırılması gerekmektedir.  

3.4. Desteğin Başlatılması  

 Desteğin başlatılabilmesi için; TÜBİTAK tarafından gönderilen proje destek 

sözleşmesinin, imzalanarak TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekir.  

 TÜBİTAK’a iletilen proje destek sözleşmesi kabul edildikten sonra, TÜBİTAK 

tarafında proje sözleşmesinin imzaları tamamlanarak belirtilen tarihte destek 

başlatılır. 

4. Değerlendirme 

4.1. Değerlendirme esnasında MSCA COFUND çağrıları kapsamında alınmış olan 

destek belgesi, başvuru değerlendirme raporu (ESR)  ve destek sözleşmesi (Grant 

Agreement) esas alınır.  

4.2. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan veya belgeleri tam olmayan 

başvurular ön incelemede elenerek iade edilir. 

4.3. Desteklenmeye karar verilen projeler GYK önerisi ve Başkanlık onayıyla kesinleşir.  

5. İzleme ve Sonuçlandırma 

5.1. Destek Aktarımı ve Harcamalar 

5.1.1. Destek tutarları projenin yürütüldüğü kurum tarafından açılan proje özel 

hesabına aktarılır.  

5.1.2. Proje özel hesabına aktarılan tutarların harcamaları, ev sahibi 

kurum/kuruluşlar tarafından 27 Kasım 2007 tarihli ve 26713 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan “Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların 

Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının 

Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 

gerçekleştirilir ve izlenir.   
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5.2. İzleme ve Sonuç Raporları 

5.2.1. Proje yürütücüsü ev sahibi kurum/kuruluş, Avrupa Komisyonu ile yapmış 

olduğu sözleşme gereğince izleme raporlarını süresi içinde Avrupa 

Komisyonuna sunmak ve Avrupa komisyonu tarafından yapılan bildirimleri bir 

ay içinde TÜBİTAK’a bildirmek zorundadır. 

5.2.2. Projenin devamı izleme raporlarının Avrupa Komisyonu tarafından uygun 

bulunmasına bağlıdır. Projenin yürütülmesi, durdurulması, yürürlükten 

kaldırılması veya iptali hususlarında Avrupa Komisyonunun alacağı kararlar 

GYK ‘ da görüşülür. Kararın niteliğine uygun olarak ilgili mevzuata göre işlem 

yapılır.  

5.2.3. TÜBİTAK gerek gördüğü durumlarda proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili 

bilgi almak üzere davet edebilir veya araştırmanın bilimsel, teknik, idari ve mali 

açılardan incelenmesi ve denetlenmesi amacıyla belirleyeceği kişi ve/veya 

kişileri görevlendirebilir. 

5.3. Projenin Sonlandırılması 

5.3.1. Sonuç raporu Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen proje 

sonuçlandırılmış sayılır. Sonuç raporu reddedilen proje için ret gerekçesine 

bağlı olarak yürürlükten kaldırma veya iptal hükümleri uygulanır.  

5.3.2. Proje sonuçlandıktan sonra proje özel hesabında kalan bakiyenin TÜBİTAK 

katkısına isabet eden kısmı TÜBİTAK hesabına iade edilir. 

6. Etik Kurallar 

6.1. Proje sözleşmesinde imzası olan kişiler projenin yürütülmesi esnasında evrensel etik 

kurallara uymak zorundadır.  

6.2. Proje ile ilgili yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteği beyan edilmelidir.  

Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde, ilgililer hakkında TÜBİTAK 

Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

7. Fikri ve Sınaî Haklar  

7.1. TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmacıların yürüttüğü araştırmalar esnasında 

veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre 

topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki hakların aidiyeti, 

konuya ilişkin hak sahipliği ev sahibi kurum/kuruluşa aittir. Araştırmacının hakları ev 

sahibi kurum/kuruluş ile yapacağı sözleşmede ayrıca düzenlenir. TÜBİTAK’ın talep 
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etmesi halinde lisans hakkı kullanımı verilir.   

7.2. Yurt içinde veya yurt dışında araştırma ve destek ile ilgili yayınlanan makaleler ve 

sunulan tebliğlerde TÜBİTAK desteği belirtilmelidir. Ancak bu yayın veya tebliğlerin 

TÜBİTAK tarafından ya da TÜBİTAK ile işbirliği halinde gerçekleştirildiği yönünde 

açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak 

üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin birer örneğinin ilgili programı 

yürüten gruba gönderilmesi zorunludur.  

7.3. Bu hükümlere uyulmaması halinde doğacak zararlardan TÜBİTAK desteğinden 

yararlananlar sorumludur. 

8. Diğer Hususlar 

8.1. Program Bu programdan desteklenen projede yer alacak araştırmacılar Avrupa 

Komisyonu ile eşzamanlı olarak TÜBİTAK’a bildirilir.  

8.2. Bu programdan desteklenen projede yer alacak araştırmacılar TÜBİTAK projelerinde 

yer alabilirler ancak burs, ücret, PTİ vb. gelir elde edemezler.  

9. Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş ve Sonuç 

Açıklama 

9.1. Program 365 gün başvuruya açıktır. 

9.2. Bilimsel değerlendirmeler programın işleyişine göre periyodik olarak yapılacaktır. 

10. İlgili Mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi) 

• Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine 

Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve 

Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik 

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek 

Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik 

• Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının 

Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

• TÜBİTAK BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların 

Panel/Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve 

İzlenmesine İlişkin Yönerge 

İlgili mevzuatlarda ve Programın çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlar ile 

programın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde GYK kararları 

uygulanır.  
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11. Tanımlar ve Kısaltmalar 

 Araştırmacı: Bu programdan desteklenen projede yer alacak doktora programına kayıtlı 

genç araştırmacıyı, 

 Avrupa Komisyonu: Avrupa Birliği'nin yürütme organını, 

 Başkan: TÜBİTAK Başkanı’nı,  

 Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığı’nı  

 BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nı,  

 Grant Agreement: Avrupa Komisyonu ile projenin yürütüleceği kurum/kuruluşun yetkilileri 

arasında imzalanacak olan sözleşmeyi. 

 Grup: BİDEB’in sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve 

yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak 

üzere kurulan birimlerini, 

 GYK: Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı 

Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulu’nu, 

 İzleme Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde, dönemsel gelişmelerin 

izlenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş şekil ve usullere uygun 

olarak proje yöneticisi tarafından hazırlanan raporu,  

 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): Marie Skłodowska-Curie Eylemleri, Avrupa 

Araştırma Alanındaki araştırmaları desteklemek için Avrupa Komisyonu tarafından 

oluşturulan bir dizi destek programını, 

 Proje Sözleşmesi: TÜBİTAK tarafından destek kararının verilmesinden sonra TÜBİTAK 

ile ev sahibi kurum/kuruluş(lar) arasında imzalanan, desteğin kapsamı, süresi, hukuki, 

idari, mali hükümler, fikri ve sınaî mülkiyet hakları ve özel şartları ile tarafların 

sorumluluklarını belirleyen yazılı anlaşma ve eklerini,  

 Proje Süresi: Proje sözleşmesinde belirtilen proje başlangıç tarihinden proje bitiş tarihine 

kadar geçen süreyi,  

 Proje Yürütücüsü: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu 

taşıyan; proje sözleşmesinde tanımlanan zaman aralıklarında bilimsel, teknik, idari ve mali 

raporlamalarını proje yöneticisi aracılığıyla TÜBİTAK’a ileten proje yetkilisini,  

 Proje: Sonuç elde etmek için üstlenilmiş, başarı ölçütleri ve hedefleri tanımlanmış, belirli 

bir zaman aralığında ve belirli miktarda kaynakla gerçekleştirilen faaliyetler bütününü,  
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 Sonuç Raporu: Destek süresi sonunda proje sonuçları ile çıktılarından elde edilen katma 

değer ve kazanımları gösteren Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş formata uygun 

olarak hazırlanan dokümanı,  

 TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu  

ifade eder. 

 


