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Önsöz‹
KOlay B‹lgi Seti'ne, KOB‹'lerimizin ilgi duyaca¤› ve
baflvuru kayna¤› olarak istifade edece¤i yeni
k›lavuzlar eklenmesine yönelik çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Bu çal›flmalar sonucu “Sanayide
‹novasyon Yönetimi” (16), “5S K›lavuzu” (17),
“Stratejik Yönetim K›lavuzu” (18) ve “‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi” (19) adl› kitapç›klar seriye
eklenmifltir.

‹stanbul Sanayi Odas› olarak, sanayimizin rekabet
gücünün art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› için KOlay
B‹lgi Seti'nde yer alan k›lavuzlar›n haz›rl›¤›nda
eme¤i geçen ‹SO-KATEK üyelerine teflekkür
ediyoruz.

Kolay B‹lgi Seti içerisinde yer alan kitapç›klar›m›z›n
üyelerimize ve tüm sanayi kurulufllar›m›za yararl›
olmas›n› diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

C.Tan›l KÜÇÜK

‹stanbul Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

‹stanbul Sanayi Odas› Kalite ve ‹htisas Kurulu
(‹SO-KATEK), baflta ‹stanbul Sanayi Odas› 
üyeleri olmak üzere Türk sanayiinin, kalite

ve teknoloji konular›nda ihtiyaç duyduklar› bilgiye,
çabuk, etkin ve verimli bir flekilde ulaflabilmelerine
katk›da bulunmak amac›yla 1999 y›l›nda
kurulmufltur ve o tarihten bu yana çal›flmalar›n›
aral›ks›z olarak devam ettirmektedir.

“Türk sanayiinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet
gücü kazanmas›” misyonu do¤rultusunda, sanayi,
üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü kat›l›m›yla
oluflan ‹SO-KATEK bünyesinde, geçti¤imiz
dönemde, KOB‹'lere yönelik kolay anlafl›l›r ve
uygulanabilir baz› temel kavram ve teknikleri içeren
rehber kitapç›klardan oluflan “Kolay Bilgi Seti”
haz›rlanm›flt›r.

‹lk bask›s› 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen “Kolay Bilgi
Seti”ne her y›l yeni kitapç›klar ilave edilmektedir.
Hâlihaz›rda Set içerisinde, KOB‹ Yönetim Yaklafl›m›
(1), Endüstriyel Tasar›m (2), Ürün Gelifltirme (3),
Yeni ‹fl Gelifltirme (4), Fikrî Haklar (5), Sanayiye
Sa¤lanan Devlet Destekleri (6), Sanayide
Özde¤erlendirme (7), AB Çerçeve Programlar El
Kitab› (8), Proje Yönetimi (9), Yenilikçilik ve Ar-
Ge Destekleri (10), Sanayide Sürekli Geliflme için
Kaizen (11), Markalaflma (12), Toplam Verimli
Yönetim (13), Alt› Sigma (14) ve Yeni Ürün ve
Tesis Yat›r›mlar›nda Fizibilite (15) kitaplar›
kitapç›klar› yer almaktad›r.
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Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar› (AB
ÇP), a¤›rl›kl› olarak araflt›rma ve teknoloji

gelifltirme projelerine fon sa¤lamaktad›r.
Programlardan yararlanabilmek için öncelikle
araflt›rma yap›lmas› ve bilgi toplanmas›
gerekmektedir. Elektronik ortamda depolanm›fl
binlerce sayfa bilgiye ulaflmak ve bu bilgiyi
kavramak AB ÇP ile yeni tan›flanlar için oldukça
karmafl›k ve anlafl›lmas› güç görünebilir. Bu
nedenle haz›rlanan AB ÇP Elkitab›, okuyucusuna
bu efli¤i kolayl›kla atlatmay› hedeflemektedir.

‹lk bas›m› 2005 y›l›nda yap›lm›fl olan AB
Çerçeve Programlar› Elkitab›, 6. Çerçeve
Program›'n›n son y›l›nda okuyucular›na bir

k›lavuz olmufltur. ‹kinci güncellenmifl bas›m
ise 7. Çerçeve Program›n›n bafllad›¤› 2007
y›l›nda gerçekleflmifl ve 2013 y›l›na kadar
sürecek programdan yararlanmak isteyenler
için yeniden düzenlenmifltir. Elkitab› metni
içerisinde birçok internet adresi verilmifl, ilgili
okuyucunun u laflabi lece¤i  kaynaklar
gösterilmifltir. Çerçeve Programlar› sürekli
de¤iflim içinde olan, yenilenen ve yaflayan
dinamik yap›lard›r. Bu nedenle bir proje teklifi
haz›rlan›rken, kitapta verilmifl olan internet
adreslerinden en yeni ve geçerli dosyalara
ulafl›lmas› gerekmektedir.

El Kitab›n›
Kullanma
K›lavuzu

A
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1.
AB Çerçeve
Programlar›

Hakk›nda
Genel Bilgi

1.  AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI HAKKINDA
     GENEL B‹LG‹

1984 y›l›ndan beri uygulanan Avrupa Birli¤i
(AB) Çerçeve Programlar› (ÇP), ilk y›llarda
çeflitli Ar-Ge fonlar›n›n bir havuzda toplanmas›
ile bafllam›fl ve sadece Araflt›rma-Gelifltirme
hedefine odaklanm›flt›. Ancak 2002 y›l›nda
bafllayan ve 2006 y›l›nda biten 6. Çerçeve
Program›, Lizbon 2000 Stratejisi temel al›narak
AB’nin bilim ve teknoloji politikalar›n› yönlendiren
bir araç olmufltur.

Lizbon 2000 Stratejisi, Avrupa Araflt›rma Alan›
(European Research Area - ERA) yaklafl›m›,
ABD ve Japonya ile rekabette olan AB’yi,
dünyan›n rekabet gücü en yüksek bilgi temelli
ekonomisine dönüfltürmeyi hedeflemektedir.
2007’de yedincisi bafllayan, 7. Çerçeve
Program›, 2013 y›l›na kadar Avrupa Birli¤i için
önemli bir politika arac› olmaya devam edecek,
bilgiye dayal› bir Avrupa ekonomisi ve Avrupa
yaflam› oluflturma hedefini destekleyecektir.
Bu amaçla, baflta AB üyesi ülkeler olmak üzere,
Programa kat›lan tüm ülkelerde yarat›c›
düflünceleri ve yenilikçi

potansiyeli harekete geçirerek, uygulanabilir
sonuçlara ulafl›lmas› planlanm›flt›r.

1.1. Türkiye’de Çerçeve Programlar›n›n
Tarihçesi: 4. 5. ve 6. ÇP

Türkiye’nin AB ÇP tecrübesi 2002 y›l›ndan
gerilere uzanmaktad›r. Önceki programlara
resmen dahil olunmasa da ÇP’lerin üçüncü
ülkelere aç›k ortak araflt›rma alanlar› ve hemen
her tür tematik alanda, giriflimci Türk bilim
insanlar› ve flirketleri yer alm›fllard›r. Mütevazi
de olsa ÇP konusunda Türkiye’de bir bilgi ve
tecrübe birikimi oluflmufltur. Bugünkü seviyeyi
de¤erlendirmek için Türkiye’de ÇP’nin geçmiflinin
irdelemesi gerekir.

Tablo 1 ve 2’de Çerçeve Programlar›n›n resmi
sitesi CORDIS’ten al›nan verilere göre
Türkiye’nin 4. ve 5. Çerçeve Programlar›na
kat›l›m› ile ilgili bilgi verilmifltir. 4.ÇP’deki 52
projenin 50’si AB’nin üçüncü ülkelere aç›k
olan program›nda (INCO) yer almaktad›r.
5.ÇP’de ise bu oran yar›dan aza düflmüfl, 71
projenin ancak 29’u INCO program›na dahil
olmufltur. Bu olgu ÇP imkanlar›n›n Türkiye’de
tan›nmaya bafllam›fl olmas› olarak yorumlanabilir.

Tablo1:  4. Çerçeve Program›na Türkiye’nin Kat›l›m›
(http://cordis.europa.eu/national_service/en/candidate_countries.htm), 20/08/2003

ENV 2C 800 1 -

NNE-JOULE C 583 1 -

INCO 2174 50 2

Tüm programlar 15304 52 2

Program Ad› Projelerin
Toplam Adedi

Bir Türk Kurumu
Taraf›ndan Koordine

Edilen Projeler

En Az Bir Türk
Kat›l›mc›s› Olan

Projeler
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6.ÇP ve Türkiye

Türkiye’nin resmen kat›ld›¤› ilk Çerçeve
Program› 6.ÇP’dir. 6.ÇP’ye kat›lmaya yönelik
tavsiye karar› 15.04.2002 tarihli, 8. Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplant›s›nda
al›nm›flt›r. Haziran 2002’de TBMM 6.ÇP’ye
kat›lma karar›n› onaylam›fl ve 29 Ekim 2002’de
imzalanan mutabakat anlaflmas› ile kat›l›m
resmiyet kazanm›flt›r. 6.ÇP, 17 Aral›k 2002
tarihinde Brüksel’de yap›lan aç›l›fl konferans›
ile devreye girmifltir.

6.ÇP’yi öncekilerden ay›ran özelliklerden biri,
“bütünlefltirilmifl projeler” (integrated project,
IP) ve “mükemmeliyet a¤lar›” (network of
excellence, NoE) isimli iki yeni proje arac›n›n
ortaya konmas›d›r. Çok say›da kat›l›mc›n›n
oluflturdu¤u büyük konsorsiyumlar öngören
bu proje t ip ler in in kul lan› lmas›ndaki
hedeflerden biri AB içinde bütünleflmeyi
sa¤lamak ve mükerrer Ar-Ge çal›flmalar›n›

Tablo 2: 5. Çerçeve Progam›na Türkiye’nin Kat›l›m› (http://cordis.europa.eu/turkey/eu.htm),
20/08/2003

Program ad› Projelerin
Toplam Adedi

Bir Türk Kurumu
Taraf›ndan Koordine

Edilen Projeler

En Az Bir Türk
Kat›l›mc›s› Olan

Projeler

LIFE 2525 4 -

IST 2382 15 -

GROWTH 2015 4 -

EESD 1772 16 -

INCO II 1034 29       1

IMPROVING 4876 3 -

Tüm programlar 15636 71  1

5.ÇP, 1998–2002 y›llar› aras›nda yürütülmüfl,
14.5 milyar  bütçesi olan bir programd›r.
5.ÇP’ye Türkiye’nin kat›l›m›n› inceleyen bir
rapor kapsam›nda (fi. Yonsel, Türkiye’de 5.ÇP,
Temmuz 2002) Türkiye’nin kat›ld›¤› 71
projeden 42 proje incelenmifltir. Söz konusu
42 projeye AB ülkelerinden toplam 447,
Türkiye’den 45 ekip kat›lm›flt›r.

Kat›l›mc›lar›n kurumsal da¤›l›m› incelendi¤inde,
AB:  %73 bilimsel, %27 ticari

Türkiye: %83 bilimsel, %17 ticari

oldu¤u görülmektedir.

Bu verilere göre Türkiye’den 5.ÇP’ye kat›l›m, AB
ülkelerine göre daha fazla bilimsel ortak
(üniversite, araflt›rma merkezi) ile gerçekleflmifltir.



12

Bu ifllem de yaklafl›k 1 y›l gecikmeli olarak
gerçekleflmektedir. 6.ÇP’nin 17 Aral›k 2002
tarihinde aç›lan birinci ça¤r› dönemi 2003
ilkbahar›nda sona ermifl ve ilk sonuçlar 2004
bafllar›nda ilan edilmifltir. Bu veriler, Türkiye’nin
bu ilk aflamadaki performans› ile ilgili bir
de¤erlendirme yapmay› mümkün k›lmaktad›r.

9 Ocak 2004 tarihi itibar› ile proje teklifi veren
toplam 97.622 kurumdan 18.330 adedi baflar›l›
olmufl, yani 9.101 proje teklifinden 1.737’si
kabul edilmifltir. Baflar› oran› %18,8’dir. Ayn›
dönemde Türkiye’den toplam 882 kurum
baflvuruda bulunmufl ve 94 kurum baflar›
sa¤lam›flt›r. Bu 94 kurum 72 projeye dahildir.
Baflar› oran› %10,7’dir. Türkiye’den baflvuru
yapan kurumlar›n da¤›l›m› Tablo 3’te verilmifltir.

önlemek için belirli bir iflbölümüne raz› olan
araflt›rma kurumlar›n› desteklemektir. Bu yeni
araçlar›n getirece¤i tepkiyi ölçmek için AB,
Haziran 2002’de sona eren bir niyet mektubu
ça¤r›s› yapm›flt›r. Niyet mektubu (expression
of interest, EoI) olarak verilen proje teklifleri
› fl ›¤ ›nda 1 .ça¤r ›n ›n  pro je  bafl l › k la r ›
flekillendirilmifl ve 17 Aral›k 2002 tarihinde
yay›nlanm›flt›r. Türkiye’den de 6.ÇP’nin ilk
ad›m› say›labilecek bu niyet mektubu ça¤r›s›na,
64 mükemmeliyet a¤›, 242 bütünlefltirilmifl
proje olmak üzere 306 proje teklifi verilmifltir.
(http://cordis.europa.eu/fp6/eoi_en.html)

ÇP ile ilgili istatistiki veriler ancak CORDIS
sitesinde (http://cordis.europa.eu) ilan
edildikten sonra resmiyet kazanmaktad›r.

Tablo 3: 17.12.2002 – 9.1.2004 aras›nda Türkiye’nin 6.ÇP performans› (www.fp6.org.tr)

Toplam KOB‹ Yük. Ö¤retim Sanayi Arfl. Merkezi Di¤er

Sunulan projelerde 882 165 454 174 184 70
kat›l›mc›lar

Kat›l›mc› oran› %100 %18,7 %51,7 %19,8 %20,9 %7,9

Kabul edilen
projelerde 94 21 44 21 21 8
kat›l›mc›lar

Baflar› oran› %10,7 %12,7 %9,7 %12,1 %11,4 %11,4

düflük olmas›n›n sebebi, kurumlar›m›z›n en iyi
konsorsiyumlara dahil olmamalar› olarak tespit
edilebilir. Gerçekten de elkitab›n›n ileri
aflamalar›nda yer alan yaz›m kurallar› bölümünde
görülece¤i gibi, ÇP’de baflar›l› olman›n birinci
ad›m› en iyi konsorsiyuma dahil olmakt›r.
Rekabetçi ortamda ayn› konu için teklif verenler
aras›nda en iyi konsorsiyum desteklenerek
ödüllendirilmektedir.

Tablo 3 incelendi¤inde, 17.12.2002–9.1.2004
tarihleri aras›nda AB kurumlar›n›n baflar›
oran›n›n (baflvuru / kabul oran›) %18,8 ile
Türkiye’nin baflar› oran›ndan (%10,7) daha
yüksek oldu¤u görülmektedir. Baflvurular bir ülke
veya kurumun projeleri de¤il, konsorsiyumlar›n
projeleridir. Konsorsiyumlar da uluslararas›
nitelikte oldu¤u için projelerin ülke aidiyeti söz
konusu de¤ildir. Ülke baflar› oran›m›z›n daha



‹lk sonuçlar›n iflaret etti¤i bir di¤er husus da,
KOB‹’lerin ve sanayi kurumlar›n›n baflar› oran›n›n
AB ortalamas›ndan daha yüksek olmas›d›r.
Baflar› sa¤lam›fl 94 kurum aras›nda 42 sanayi
firmas›n›n yer almas› bu baflar›n›n bir göstergesi
olarak kabul edilebilir.

A¤ustos 2003 tarihinde yap›lan bir anket
çal›flmas›nda (fi.Yonsel, Türkiye’de 6.ÇP)
kurumlar›n projelerdeki baflar› nedenleri
araflt›r›lm›flt›r. Ankete 189 projeyi temsilen 29
kifli cevap vermifltir. 4. ve 5. ÇP’de proje
tecrübesi edinmifl, tecrübeli araflt›rmac›lar›n
sundu¤u tekliflerin neredeyse istisnas›z kabul
edildi¤i saptanm›flt›r. Proje tecrübesi olmayan
araflt›rmac› veya kurumlar ise ancak çok say›da
konsorsiyuma ortak olduklar› durumda baflar›y›
garantileyebilmektedirler. Tecrübesiz bir
kurumun ilk baflvurusunun baflar› flans› oldukça
düflüktür. K›sacas›, en zor proje ilk projedir.
‹lk projeye dahil olmak için de y›lmadan
konsorsiyumlara ortak olmaya çal›flmak ve tekrar
tekrar denemek gerekmektedir.

10.08.2005 tarihinde TÜB‹TAK taraf›ndan
yay›nlanan bir çal ›flmada 17.12.2002
–10.08.2005 tarihleri aras›ndaki dönem
de¤erlendirilmifltir. 6. ÇP’ye Türkiye’den 10
A¤ustos 2005 itibar› ile 1.360 proje baflvurusu
yap›lm›fl ve bu projelerden 242 tanesi
fonlanm›flt›r. Bu projelere 323 kurum, ortak

olarak kat›lm›flt›r Ocak 2004 tarihinde proje
kabul oran›m›z %11 iken, Temmuz 2005’te
bu oran %18 olmufltur

Bu oran AB'nin Nisan 2004'deki baflar›
ortalamas›yla ayn› düzeydedir. Ulusal
Koordinasyon Ofisi 'nin verilerine göre
kurulufllar›m›z›n dahil olduklar› konsorsiyumlar›n
son bir y›l içerisindeki desteklenme oran› ise
%20'lerin üzerinde gerçekleflmifltir. Bu geliflme
Türkiye'deki araflt›rmac› ve kurumlar›n 6.ÇP'ye
uyum sa¤lad›klar›n›n ve performanslar›n› her
y›l daha da artt›rd›klar›n› göstermektedir.

14.01.2007 tarihi itibar› ile (www.fp7.org.tr)
Türkiye'de 6. ÇP kapsam›nda yaklafl›k 450
kurum ve bu kurumlara dahil olan 2.000
araflt›rmac› 60 Milyon  ile desteklenmifltir.
Türk kat›l›mc›lar›n dahil oldu¤u toplam proje
tutar› 2 Milyar 'ya ulaflmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n
say›sal ve oransal da¤›l›mlar› Tablo 4'te
verilmifltir. Türk KOB‹'leri %17 kat›l›mc› oran›
ile AB'nin hedefi olan %15'i yakalam›fllard›r.
Kamusal, akademik ve araflt›rma kurumlar›
%69, ticari KOB‹ ve sanayi kesimi ise %23
kat›l›mc› oranlar›na sahiptirler. Bu oranlar da
AB ortalamalar›na denktir. 6.ÇP döneminde
Türkiye'den yaklafl›k 3.000 kurum proje teklifi
sunmufl ve yap›lan baflvurular ortalamada %
15 baflar› oran›na ulaflm›fllard›r. Bu oran da
tüm tematik alanlar için genel AB ortalamas›na
denktir.

13

Tablo 4: 17.12.2002-31.12.2006 aras›nda Türkiye'nin 6.ÇP performans› (www.fp7.org.tr)

Toplam KOB‹ Yük. Ö¤retim Sanayi Arfl. Merkezi Di¤er

Kabul Edilen Projelerde 450 77 243 27 68 35
Kat›l›mc›lar

Kabul Edilen Projelerde %100 %17 %54 %6 %15 %8
Kat›l›mc› Oran›
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1.2. 7. Çerçeve Program›

2007 – 2013 y›llar› aras›nda uygulanacak 7.
Çerçeve Program›n›n stratejik hedefleri

- Dünyada, en üstün kaliteli araflt›rmalar›
desteklemek

- Lizbon stratejisi hedeflerine ulaflmak için,
AB’de bilgi tabanl› bir ekonomi ve toplum
gelifltirmek

- Mevcut bilginin ön saf›nda yer alan AB
araflt›rmas›n›n canl›l›¤›n›, yarat›c›l›¤›n› ve
mükemmeliyetini artt›rmak

- AB’de bilim ve toplum aras›ndaki iliflkiyi
derinlefltirmek ve araflt›rmay› insanlar›n refah›
için yönlendirmek

- AB’de araflt›rma ve yenilik kapsamlar›n›
güçlendirmek

- Sürdürülebilir büyüme, çevre koruma ve iklim
de¤iflikli¤i sorunlar›nda çözümlere destek olmak

olarak say›lmaktad›r.

Fon bütçesi ÇP’lere kat›lan ülkelerin GSMH’lerinin
belirli bir yüzdesi ile oluflturulmaktad›r. 53.2
Milyar  bütçesi ile AB’nin en büyük Topluluk

Program› olan AB 7. Çerçeve Program›’na
Türkiye’nin Asosye Ülke statüsünde kat›l›m›n›
resmilefltiren Mutabakat Zapt›, 1 Haziran 2007’de
Türkiye Araflt›rma ve ‹fl Dünyas› Kurulufllar›
(TURBO) ofisinde imzalanm›flt›r.

7.Çerçeve Program›’nda birçok yenilik vard›r
(http://cordis.europa.eu). Örne¤in 6.ÇP’de
elefltirilen hususlara cevap olarak birçok süreç
basitlefltirilmifl, KOB‹’lerin kat›l›m›n› teflvik
edecek tedbirler al›nm›flt›r. 7.Çerçeve
Program›nda da AB, bilgi tabanl› bir toplum
olma yolunda ERA’y› yap›land›rmaya ve
güçlendirmeye devam etmektedir.

7.ÇP befl ana bafll›k alt›nda yap›land›r›lm›flt›r.

• ‹flbirli¤i,

• Fikirler,

• ‹nsanlar,

• Kapasiteler ve

• Ortak Araflt›rma Merkezleri

Söz konusu programlar›n tan›m› ve bütçe
paylar› ile ilgili detayl› bilgi afla¤›daki linkte
yer almaktad›r. (http://cordis.europa.eu/fp7/
budget_en.html )

‹flbirli¤i Özel
Program›

(32,3 Milyar )

Fikirler Özel
Program›

(7,4 Milyar )

Kifliyi Destekleme
Program›

(7,4 Milyar )

Kapasiteler Özel
Program›

(4,2 Milyar )

AB 7.Çerçeve
Program›

(50,5 Milyar )

JRC (1,7 Milyar )

Euratom JRC (nuclear)



15

‹flbirli¤i (COOPERATION) 32.413 M 

‹flbirli¤i program› en fazla bütçeye sahip olup,
10 tematik alana bölünmüfl Ar-Ge projelerini
kapsamaktad›r. Bunlar:

• Sa¤l›k (Health) 6.100 M 

• G›da, tar›m ve biyoteknoloji (Food, Agriculture
and Biotechnology) 1.935 M 

• Bilgi ve iletiflim teknolojileri (Information and
Communication Technologies, ICT) 9.050 M 

• Nanobilim, nanoteknoloji, malzeme ve yeni
üret im tekno lo j i l e r i  (Nanosc iences ,
Nanotechnologies, Materials and new Production

Technologies) 3.475 M 

• Enerji (Energy) 2.350 M 

• Çevre ve iklim de¤iflikli¤i (Environment including
Climate Change) 1.890 M 

•Tafl›mac›l›k (havac›l›k dahil) (Transport
including Aeronautics) 4.160 M 

• Sosyo ekonomik ve befleri bilimler (Socio-
economic Sciences and the Humanities) 
623 M 

• Uzay (Space) 1.430 M  ve Güvenlik (Security)
1.400 M .

Güvenlik, Uzay
9%

Biliflim
27%

Soyoekonomik bilimler
2%

Sa¤l›k
19%

G›da, tar›m, biyoteknoloji
6%

Nano
11%Enerji

7%

Tafl›mac›l›k
13%

Çevre, iklim
6%

Afla¤›daki grafikte ‹flbirli¤i Program›n›n bütçe oranlar› verilmifltir. Görüldü¤ü gibi en büyük
bütçeler bilgi ve iletiflim teknolojileri ile yaflam bilimlerindedir (Sa¤l›k + G›da, Tar›m, Biyoteknoloji).

Fikirler (IDEAS) 7.510 M 

Bu program AB araflt›rmac›lar›n›n yarat›c›l›k ve
mükemmeliyetini artt›rmay› hedeflemektedir.
Avrupa Araflt›rma Konseyinin yönetti¤i bu fon,
seçilmifl konulara ba¤l› kalmadan temel
araflt›rma alan›ndaki projeleri desteklemektedir.

‹nsanlar (PEOPLE) 4.750 M 

AB içindeki insan kaynaklar›n› güçlendirmek,
bilim insanlar›n›n AB’de kalmas›n› teflvik etmek
ve AB’yi bilim insanlar› için çekici k›lmak bu
program›n hedeflerindendir. Marie Curie
program› ile meslek içi ö¤renim ve kariyer
gelifltirme teflvik edilmektedir.

‹flbirli¤i Program›n›n Bütçe Oranlar›
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ERA’n›n yap›land›r›lmas› ve güçlendirilmesi ve
KOB‹’lerin teflviki, insan kaynaklar›n›n
güçlendirilmesi ve dolafl›m›n kolaylaflt›r›lmas›
gibi di¤er politikalar için de bütçede pay
bulunmaktad›r. 7.ÇP’de bir di¤er yenilik olan
Fikirler (Ideas) Program› kapsam›nda ise ileriye
dönük ve temel araflt›rma düzeyindeki projeler
de desteklenmektedir.

7.ÇP mevcut hali ile nihayete ermifl de¤il,
geliflmeye ve yönlendirilmeye aç›k b›rak›lm›fl
bir programd›r. Komisyon 04.04.2007 tarihinde
ERA’n›n 2020 vizyonunu haz›rlamak amac› bir
tart›flma belgesi (green paper) yay›nlam›flt›r.
(http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_
gp_final_en.pdf ). Belgede h›zla de¤iflen ve
küreselleflen dünyada Çin ve Hindistan gibi
ülkeler de dikkate al›narak Lizbon 2000
stratejisini 2020 y›llar›na tafl›mak, ERA’y›
güçlendirmek, akademi, ifl dünyas› ve
vatandafllar›n isteklerini karfl›lamak için neler
yap›lmas› gerekti¤i s›ralanmaktad›r. Belge, 1
May›s - 31 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda
tart›fl›lm›fl, fikirler ve katk›lar Komisyona
iletilmifltir. Bu tart›flman›n ›fl›¤›nda Komisyon 2
Aral›k 2008 tarihinde ERA Vizyon 2020 belgesini

kabuletmifltir

(http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_vi
sion_2020_en.pdf).

1.3. Çerçeve Programlar›n›n Aktörleri

Ülkelerin, Çerçeve Programlar›ndan azami
fayda sa¤layabilmesi yaln›zca projelere
kat›l›mlar› ile mümkün olamamaktad›r.
ÇP’lerden en etkin flekilde yararlanabilmek
için baz› destekleyici unsur ve mekanizmalara
da ihtiyaç vard›r. “Bilgiyi kayna¤›ndan al›p
do¤ru ve h›zl› bir flekilde da¤›tmak” olarak
tan›mlanabilecek bu mekanizma ve unsurlar
flu flekilde özetlenebilir:

Kapasiteler (CAPACITIES) 4.097 M 

7.ÇP’nin bu alan›nda, AB içindeki araflt›rma ve
yenilik kapasitelerinin en elveriflli kullan›m› için
desteklenecek programlar afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Araflt › rma a l tyap › lar ›  (RESEARCH
INFRASTRUCTURES) 1.715 M 

• KOB‹ yarar›na araflt›rma (RESEARCH FOR THE
BENEFIT OF SMEs) 1.336 M 

• Bilgi bölgeleri (REGIONS OF KNOWLEDGE)
126 M 

• Araflt›rma potansiyeli (RESEARCH POTENTIAL)
340 M 

• Toplumda bilim (SCIENCE IN SOCIETY) 330 M 

• Araflt›rma politikalar›n›n tutarl› geliflimi
(COHERENT DEVELOPMENT OF RESEARCH
POLITICS) 70 M 

• Uluslararas› iflbirli¤i etkinlikleri (ACTIVITIES OF
INTERNATIONAL CO-OPERATION) 180 M 

Ortak Araflt›rma Merkezleri (JRC) 1.751 M 

Ortak Araflt›rma Merkezleri Program›, AB
politikalar›n›n ve müktesebat›n›n oluflturulmas›,
gelifltirilmesi, uygulanmas› ve izlenmesi için
gereken konularda araflt›rma yapan ve halen
mevcut yedi merkezde çal›flan bilim insanlar›n›
desteklemektedir.

Nükleer enerji (EURATOM) 2.751 M 

Türkiye’nin de dahil oldu¤u EURATOM Program›nda
Nükleer Enerji alan›nda araflt›rma ve e¤itim
faaliyetleri desteklenmektedir.

Bütçe da¤›l›m› hangi konulara öncelik verildi¤ini
aç›kça ortaya koymaktad›r. 7.ÇP’nin ana hedefi
‹flbirli¤i Program› kapsam›ndaki Ar-Ge projeleridir.
Bunun yan›nda 6.ÇP’nin devam› olarak bilim ve
teknoloji politikalar›n› gerçeklefltirmek için
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1. Ulusal ‹rtibat Noktalar› (UIN): Ulusal
yönetim, bilgi toplama ve da¤›t›m, destek
organizasyonlar›, TÜB‹TAK: www.fp7.org.tr,

2. Kurumsal irtibat noktalar›:

UKO, TÜB‹TAK Ulusal Koordinasyon Ofisi,
www.fp7.org.tr

Brüksel’de Türk Ar-Ge ‹rtibat Ofisi Tur&Bo,
www.turboppp.org

Üniversitelerin AB ve ÇP Ofisleri, örne¤in:

‹TÜ :  www.abmerkezi-
   arastirma.itu.edu.tr

YTÜ :  www.apk.yildiz.edu.tr

ODTÜ :  www.pdo.metu.edu.tr

EB‹LTEM: http://eb i l tem.ege.edu.t r )

STK’lar, Odalar, Birlikler, Dernekler (örnekler:
‹SO: www.iso.org.tr) Avrupa ‹flletmeler A¤›
‹stanbul (www.aia-istanbul.org)

3. Dan›flmanlar

4. Hakemler (evaluators):

https://cordis.europa.eu/emmfp7

5. Projelere kat›lan ticari, akademik
kurumlar:

http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

6. Avrupa Teknoloji Platformlar›, ATP
(European Technology Platforms, ETP):
ht tp ://cord i s .europa .eu/techno logy -
platforms/individual_en.html

Ulusal ‹rtibat Noktalar› (U‹N), ÇP’lere kat›lan
her ülkenin bilgi toplayan ve da¤›tan resmi
kurumlar›d›r. Türkiye’de bu görevi TÜB‹TAK
sürdürmektedir. TÜB‹TAK bünyesinde her
tematik alan ve di¤er etkinlikler için birer UIN
temsilcisi bulunmaktad›r. ÇP ile ilgilenenlerin
ilk adresi U‹N olmal›d›r: www.fp7.org.tr

TÜB‹TAK bünyes inde kurulan Ulusal
Koordinasyon Ofisi (UKO), AB Çerçeve
Programlar› arac›l›¤› ile Türkiye Araflt›rma Alan›'n›n
Avrupa Araflt›rma Alan›'na entegrasyonunu ve
geliflimini sa¤lamay› hedeflemekte ve Türk
kurumlar›n›n ÇP'lere kat›l›m›n› artt›rmak için bir
dizi tan›t›m ve destek etkinli¤i düzenlemektedir.
www.fp7.org.tr

TÜB‹TAK, TOBB, KOSGEB ve TESK iflbirli¤i ile
kurulan Brüksel irtibat ofisi TuR&Bo, 2004
y›l›ndan bu yana Türkiye’nin, ÇP’lerdeki
baflar›s›n› artt›rma hedefi ile çal›flmaktad›r.
www.turboppp.org

ÇP’lere kat›l›m› artt›rmak ve destek sa¤lamak
için TÜB‹TAK, UKO ile di¤er kurumlar aras›ndaki
irtibat› güçlendirmek için Kurumsal ‹rtibat
Noktalar› (K‹N) oluflturulmufltur. Halen yaklafl›k
500 K‹N vard›r. K‹N’ler a¤›rl›kl› olarak
üniversitelerde kurulan birimlerdir. Üniversiteler
ve araflt›rma merkezleri gibi akademik
kurumlar›n ÇP fonlar›ndan daha fazla
yararland›klar› gözlenmektedir. Bu nedenle bu
kurumlarda kurulan destek organizasyonlar›n›n
önemi büyüktür. 2003 y›l›nda yap›lan bir anket
çal›flmas›nda, üniversitelerin ÇP-Ofisleri
incelenmifltir (fi.Yonsel, A¤ustos 2003).
Ankette, sorulan teknik sorulara yan›t verme
süresi, yan›t do¤rulu¤u, kendi üniversitesinin
ÇP’ye baflvurular›ndan haberdar olmas› ve
üniversitenin baflar› oran› (sunulan ve kabul
edilen proje say›s›n›n oran›) de¤erlendirilmifltir.
Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlardan biri,
ÇP-Ofis Yöneticisinin bizzat ÇP projesi
tecrübesine sahip olmas›n›n, Ofisin daha verimli
ve etkin çal›flmas›na çok olumlu etkisi
oldu¤unun tespitidir. ÇP hakk›nda bilgi sahibi
olmak ve baflkalar›na da yard›mc› olabilmek
için kiflisel tecrübe önemli bir unsurdur.
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için de araflt›rma yapmak gerekmektedir. Bu
araflt›rma, elektronik ortamda depolanan bilgi
üzerinden yap›lmaktad›r.

ÇP’lerin resmi internet sitesi CORDIS
(Community Research & Development
Information Service) Avrupa Birli¤i’nin
Araflt›rma ve Gelifltirme bilgilendirme servisidir.

(http://cordis.europa.eu).

Bu siteye ilaveten AB’nin elektronik resmi yay›n
organ› olan http://europa.eu  sitesinde de ÇP
ile ilgil i bilgilere ulaflmak mümkündür
(http://europa.eu/pol/rd/index_en.htm).
AB’nin çeflitli konulardaki politikalar› da bu
sitede bulunabilir.

Türkiye'nin resmi 7. ÇP adresi TÜB‹TAK'›n
sitesinde de (www.fp7.org.tr) birçok önemli
belgenin Türkçe tercümeleri yer almaktad›r.

Bilgi ço¤alt›c› ve aktar›c› olarak STK’lar, Odalar,
Birlikler, Dernekler, Profesyonel Dan›flmanlara
da önemli görevler düflmektedir. Bilgi ço¤alt›c›
ve da¤›t›c›lar›n›n e¤itilmesi amac›yla Türkiye’de
2004 y›l›nda bafllayan TUSMES ve TR-ACCESS
projeleri Avrupa Komisyonu taraf›ndan
desteklemifltir. Bu projeler tamamen Türk
kurumlar›n›n ortakl›¤›yla yap›lm›flt›r.

Baflar›l› bir proje teklifi yazabilmek için, Proje
teklifi yaz›m kurallar› bölümünde aç›kça
görülebilece¤i gibi, hakemlerin de¤erlendirme
kr i te r  ve  süreç le r in in  i y i  b i l inmes i
gerekmektedir. Bu ön bilgi baflar›l› proje yaz›m›
için önemli bir bafllang›ç noktas›d›r. Bu nedenle
ÇP’ye Türkiye’den ça¤r›lan hakemler, ulusal
deneyim hazinemize önemli katk›larda
bulunmaktad›rlar. Proje tekliflerini Avrupa
Komisyonu’na iletmeden önce, hakemlik
deneyimi sahibi uzmanlara dan›flmak fayda
sa¤layacakt›r.

Avrupa Teknoloji Platformlar› (ATP) 7.ÇP ile
bafllayan yeniliklerden biridir. ATP’ler sanayi
öncülü¤ünde bir teknoloji alan›yla ilgili tüm
taraflar›n (özel sektör, kamu, düzenleyiciler,
araflt›rmac›lar, tüketiciler, finansörler, STK’lar
v.b.) dahil oldu¤u yap›lard›r. ATP’ler ÇP konu
bafll›klar›n›n saptanmas›nda yani politika
oluflturmada Komisyona destek vermektedirler.
ATP’ ler  ba¤›ms›z o luflumlard›r .  Tüm
paydafllar›n, ilgilendikleri ATP ile iliflkiye geçmesi
ve aktivitelere kat›lmas› tavsiye edilmektedir.
(http://cordis.europa.eu/technology-platforms)
ve (www.fp7.org.tr )

1.4. Bilgiye Ulafl›m

Çerçeve Program› araflt›rma temelli ve çok
detayl› bir fondur. Sürekli güncellefltirilen ve
de¤iflen bu ihaleler, konular ve kurallar bütünü
içinde yol bulmak ve fonlardan yararlanmak

K›sa Bir CORDIS Turu

CORDIS çok kapsaml› ve derinli¤i olan bir
sitedir. Siteden sürekli ve otomatik bilgi
ak›fl›sa¤lamak için;
http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk
/registration_en.html adresine gidilebilir.
Burada ziyaretçiden siteye kay›t yapt›rmas›
istenir. Kay›t sürecinin sonunda seçilen kullan›c›
ad› ve parola verilerek ''e-mail notification
facility'' sayfas›na ulafl›l›r, bilgi almak istenen
konular seçilebilir. Ayr›ca anahtar kelimeler de
verilerek istenilen arama profilleri oluflturulabilir.
Bu flekilde tan›mlanan bilgiler elektronik posta
ile kullan›c›ya iletilir.

Siteye kay›tl› olanlar›n yararlanabilece¤i bir
baflka hizmet ise, proje orta¤› arama servisidir:
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html
adresinden ulafl›labilecek bu sitede, kurumlar
kendilerini CORDIS’te tan›tarak veri taban›na
dahil olabilmektedirler.
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Böylece projesi için ortak arayanlar, kay›tl›
kurumlara ulaflabilmektedirler.

CORDIS sitesi ÇP fonlar›ndan yararlanmak
amac› d›fl›nda da kullan›labilmektedir. Site,
genifl ve derin bir teknoloji veri taban›d›r. Site
içeri¤inde yer alan ortak arama (partner search)
motorundan, belli sektörlerdeki rakipleri
incelemek, tedarikçi veya müflteri bulmak veya
bir sektör için pazar araflt›rmas› yapmak da
mümkündür.

http://cordis.europa.eu sayfalar›ndan, AB
taraf›ndan desteklenmifl tüm projeler hakk›nda
bilgi almak mümkündür. Sitenin veri taban›nda
binlerce proje kay›tl›d›r. Yeni bir proje fikri
do¤du¤unda, konunun daha önce araflt›r›l›p
araflt ›r › lmad›¤› bu veri  tabanlar›ndan
s›nanmal›d›r. Desteklenecek projelerin bir
yenilik getirmesi, kabul flartlar›ndan biridir.

http://cordis.europa.eu/marketplace/
araflt›rma sonuçlar›n›n yay›nland›¤› ve yenilikçi
ifl f›rsatlar› sunan ücretsiz bir servistir.
Veritaban›nda AB taraf›ndan fonlanm›fl
60000’den fazla projeden baflka 10000’den
fazla teknoloji ve kullan›ma haz›r sonuç
depolanm›flt›r. Bu site de, proje fikirlerini
s›namak veya ticari bir ba¤lant› yapmak için
iyi bir araçt›r.

Sitenin http://cordis.europa.eu/search/
sayfas›ndaki arama motorunu kullanarak çeflitli
konularda araflt›rma yap›labilir.

CORDIS, 7.ÇP iç in temel kaynakt›r :
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html sayfas›
ad›m ad›m, 7.ÇP hakk›nda bilgi verir:

-  what is FP7 (7.ÇP nedir? s›k sorulan sorular,
etkinlikler, bütçeler vs)

- understand FP7 (7.ÇP’yi anlamak, 5 ana
bafll›k vs)

- find a call (ça¤r› bul, ça¤r› ad› verilen araflt›rma
ihalelerine ulafl›m)

- electronic proposal submission system, EPSS
(elektronik proje teklifi sunum sistemi)

- get support (destek ve yard›m hizmetleri,
U‹N adresleri)

- find a partner (ortak arama ve kendini kurumunu
tan›tma hizmetleri)

- find a document (belge bulma, tüm belgelerin
bulundu¤u veritaban›na ulafl›m)

SME TechWeb (http://cordis.europa.eu/
fp7/capacities/research-sme_en.html) sayfas›
KOB‹’lere özgü f›rsat ve projelerle ilgili birçok
bilgi içermektedir.

Di¤er ÇP Siteleri

Türkiye’de ÇP’yi yürüten resmi kurum TÜB‹TAK’t›r.
7. ÇP ile ilgili bilgi ve destek dokümanlar›na ve
bunlar›n en önemlilerinin türkçe metinlerine
www.fp7.org.tr adresinden ulafl›labilir.

Resmi sitelerin yan›nda ÇP fonlar› ile ulusal ve
uluslararas› konsorsiyumlar taraf›ndan
yürütülen birçok proje, destek, bilgilendirme
ve ortak arama hizmetleri vermektedirler.
Afla¤›da bunlara örnek olabilecek bir kaç site
listelenmifltir.

2004 y›l›nda bafllayan TR-ACCESS, projesi
kapsaml› bir programla Türkiye’de tan›t›m ve
e¤it im faal iyet ler i  gerçekleflt i rmiflt i r .

ISTMENTOR+ Pro jes i ,  B i lg i  Toplumu
Teknolojileri (ICT) tematik alan› için Türkiye’de
üç kurumu seçerek dan›flmanl›k e¤itimi vermifltir. Bu
dan›flmanlar›n (EB‹LTEM: ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr,
B‹YON: yonsel@ttmail.com, CYBERPARK:
info@cyberpark.com.tr) görevi ÇP’lere, Türkiye’den
kat›l›mlar›n say›s›n› artt›rmak ve proje yaz›m›n›
teflvik etmektir.
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2. PROJE TEKL‹F‹

2.1. Proje Paradigmas›

Proje kelimesi Türkiye’deki araflt›rmac›lar ve
sanayiciler için belirl i bir anlam ifade
etmektedir. Bu anlam, bilimsel ve teknik
projelerin desteklendi¤i de¤iflik fonlar›n
istemlerine göre flekillenmifltir. Akademik
dünyada üniversitelerin kendi kaynaklar›ndan
finanse etti¤i ve TÜB‹TAK, DPT, NATO v.b.
gibi fonlar›n yönetti¤i projeler vard›r. Sanayi
dünyas›nda ise TTGV, TEYDEB gibi fonlar öne
ç›kmaktad›r. Bu fonlar›n kabul prosedürlerinde
teknolojik ve bilimsel yenilik ve Türkiye’nin
yarar›na olma flartlar› irdelenmektedir. Bu
projeler genellikle tek bir kurum taraf›ndan
sunulmakta idi ancak 9.3.2005 tarihli ve 25750
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan ‘TÜB‹TAK
Teflvik ve Destekleme Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik’
çok ortakl› projelerin öncelikle desteklenmesi
ilkesini yasalaflt›rm›flt›r.

Çerçeve Program› projelerinin ise yukar›da
say›lan yerel program ve kaynaklardan baz›
belirgin farklar› vard›r. Al›fl›lm›fl yöntemlerle
tasarlanan proje teklifleri AB projelerinde
baflar›l› olamamaktad›r. Bu projelerin önemli
farklar ›ndan bir tanesi projeler in bir
konsorsiyum taraf›ndan sunulmas› ve bu
konsorsiyumun uluslararas› nitelikte olmas›d›r.
Avrupa Komisyonu nezdinde proje herhangi
bir ülke veya kuruma de¤il baflvuran
konsorsiyuma aittir. ‹kinci önemli fark ise
hakem de¤erlendirmelerinde Ar-Ge projelerinin
bilimsel ve teknolojik düzeyinin ancak toplam
5 puan a¤›rl›¤› oldu¤u ve efli¤i geçebilmek için
en az 10 puan gerekti¤idir. Proje teklifi nas›l
de¤erlendirilir bölümünde görülebilece¤i gibi
konsorsiyumun kalitesi, proje yönetimi, kaynak
birikimi, proje ç›kt›lar›n›n kullan›lmas› ve

Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri için oluflturulmufl özel
bir ortak arama sitesi vard›r: www.ideal-ist.net.

Yaflambilimleri alan›nda, 28 ortakl› bir
konsorsiyum olan “SMEs go LifeSciences”,
KOB‹’lere yönelik e¤itim, bilgilendirme, ortak
arama ve efllefltirme hizmetleri sunmufltur.

G›da Kalitesi ve Güvenilirli¤i (FOOD) tematik
alan›nda, “Trainnet Future” projesi e¤itim
vermek, veritabanlar› oluflturmak, ortak
aramak ve ortaklar› efllefltirmek gibi hizmetleri
sunmufltur (http://trainnetfuture.tetalap.hu).

“SMEs for Food” projesi de g›da sektöründeki
KOB‹’lere destek vermifl, KOB‹’lerin projelere
ka t › l ›m ›n ›  a r t t › rmay ›  hede f l em i fl t i r
(www.smesforfood.org).

1995’de Avrupa Komisyonu taraf›ndan kurulan
Yenilik Aktar›m Merkezleri a¤› (inovation relay
center, IRC), toplam 71 merkez içermektedir.
Yenilikler konusunda bir arabulucu olan IRC
a¤›, KOB‹’ler aras›ndaki teknoloji ortakl›klar›n›n
ilerletilmesi ve gelifltirilmesi için temel
oluflturmufltur. 2007-2013 döneminde Avrupa
Birli¤i AB 7. Çerçeve Program› ile paralel olarak
Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Program›n›
(CIP) oluflturmufltur. Program çerçevesinde 6.
ÇP'de kurulmufl olan IRC ve yine Avrupa ve
ülkemizde yayg›n olarak yer alan Avrupa Bilgi
Merkezi (ABM) fonksiyonlar› birlefltirilerek
Avrupa ‹flletmeler A¤› merkezleri kurulmufltur.
Eski bir ABM olan ‹stanbul Sanayi Odas› da
Avrupa ‹flletmeler A¤› ‹stanbul merkezlerinden
bir i  o larak f i rmalara hizmet etmeyi
sürdürmektedir. (www.aia-istanbul.org)

ÇP’nin mali kurallar› hakk›nda bilgi ve destek
sunan siteye www.finance-helpdesk.org
adresinden ulafl›labilmektedir. Fikri mülkiyet
haklar› konusunda www.ipr-helpdesk.org
sayfas›na müracaat edilebilir.

2.
Proje

Teklifi
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kalk›nma, çevre koruma, istihdam artt›rma,
kad›n–erkek eflitli¤i gibi de¤erlerin a¤›rl›¤›
oldukça yüksektir. Söz konusu de¤erlerin Türk
kat›l›mc›lar vas›tas› ile Türkiye’ye de yarar
sa¤lad›¤›, proje örnekleri incelenerek anlafl›labilir.

ÇP irdelenerek kat›lmama karar› da verilebilir.
E¤er planlanan proje ile ilgili bir ça¤r›
aç›lmad›ysa, projenin hayata geçirilmesi için
beklenmek istenmiyorsa (destek ancak proje
karar›ndan 1 y›l sonra gelmektedir) veya
projenin büyük bir gizlilik içinde yürütülmesi
gerekiyorsa, çal›flmalar›n ÇP deste¤i olmadan
yap›lmas›nda yarar vard›r. ÇP proje haz›rl›klar›
yeni bafllayanlar için uzun soluklu bir sebat ve
çaba gerektirmektedir.

2.2.2. ÇP Ça¤r› Metinlerini ‹ncelemek ve
Kavramak

Proje ça¤r›lar›, AB’nin Çerçeve Programlar›
dahilinde seçti¤i konularda araflt›rma yap›lmas›
için yay›nlad›¤› ihalelerdir. AB’nin birçok konuda
teknik politikas› “yeflil kitap” ad› alt›nda
yay›nlanarak tart›flmaya aç›lmaktad›r. 1 – 3 y›l
aras› süren tart›flma sürecinin sonucunda
olgunlaflan politik hedefler bir “beyaz kitap”
haline getirilmektedir.

Söz konusu beyaz kitapta yaz›l› olan hedefler,
yaklafl›k 10 y› l l ›k bir süre sonucunda
yönetmeliklere yans›yacak ve yasalaflacakt›r.
Kara araçlar› ile ilgili politikalar› bu uygulamaya
örnek olarak inceleyebiliriz. Geçerli olan beyaz
kitaba göre tafl›tlar›n emisyon de¤erlerine belirli
s›n›rlamalar getirilmifltir. Ancak bugün bu
emisyon de¤erlerine ulaflan motorlar ve
alternatif yak›tlar seri üretimde de¤ildir. Demek
ki bu politik hedefe ulaflabilmek için Ar-Ge
çal›flmalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu

potansiyel etkisi gibi kriterlerin de¤erlendirmede
toplam 10 puan a¤›rl›¤› vard›r. Bir baflka ve
çok önemli de¤erlendirme k›stas› ise projenin
AB’ye getirece¤i faydad›r.

2.2. Proje Teklifi Haz›rl›klar›

Bir ÇP projesinin haz›rlanmas›nda çeflitli
aflamalar vard›r. ‹lk aflama proje teklifi
haz›rl›klar›d›r ve bu süreç toplam sürenin a¤›rl›kl›
bölümünü oluflturmaktad›r. Haz›rl›k süreci:
karar verme süreci, proje konusunun seçimi,
çal›flma programlar›n›n incelenmesi, konu ile
ilgili araflt›rma yap›lmas›, konsorsiyum
ortaklar›n›n araflt›r›lmas› ve saptanmas› ad›mlar›n›
içerir. Haz›rl›k aflamas›ndan sonra proje teklifinin
yaz›m aflamas›na geçilir.

2.2.1. Karar Verme Süreci

Çerçeve Program› Projelerinin Kazand›rd›klar›

Bir ÇP projesine kat›larak “ileri teknoloji
gelifltirme ve kullanma” imkanlar› elde edilebilir.
Konusunda ve sektöründe söz sahibi kurum
ve kurulufllarla ortak çal›flmalar yapmak, yeni
pazar ve co¤rafyalara aç›lmak, bu giriflimin
di¤er getirileri olarak s›ralanabilir. Konsorsiyuma
dahil olmadan önce kurumun kapasitesi ve
yapt ›k lar › ,  d i¤er ortaklar taraf ›ndan
de¤erlendirilmekte ve proje kapsam› içindeki
potansiyeli saptanmaktad›r. ÇP projeleri,
kurumlar›n uluslararas› rekabet gücüne de
olumlu yönde katk› sa¤lamaktad›r.

ÇP projelerinin getirilerini sadece finansal
destek almak, bilimsel çal›flma yapmak,
teknoloji gelifltirmek olarak görmemek gerekir.
ÇP projelerinde bu hedeflerin ötesinde, sadece
AB’ye yarar sa¤layan de¤il ayn› zamanda
evrensel birçok sosyal hedef de ön planda
tutulmaktad›r. De¤erlendirme kriterleri içinde
kültürel miras›n korunmas›, sürdürülebilir
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ihtiyac› karfl›lamak ve koymufl oldu¤u politika
hedeflerini gerçeklefltirmek için Avrupa
Komisyonu Ar-Ge ihalesi açar. ‹haledeki stratejik
hedeflerin alt›ndaki ve sanayii yak›ndan
ilgilendiren konu bafll›klar›n›n saptanmas›nda
Teknoloji Platformlar› da yard›mc› olur. Her
araflt›rma temas›na uygun birçok de¤iflik
Teknoloji Platformu (European Technology
Platforms, ETP) kurulmufltur (http://cordis.
europa.eu/technology-platforms/individual_
en.html). Bu ihale sistemi bir çeflit güdümlü
araflt›rma oldu¤u için her konuda proje teklifi
verilemez. Ancak ÇP çok genifl ve esnek bir
yap›ya sahip o ldu¤undan bu genel
uygulaman›n da baz› istisnalar› vard›r. Bütçe
pay› oransal olarak mütevazi de olsa stratejik
hedefler ve konu bafll›klar› d›fl›nda herhangi
bir konuda proje teklifi verilebilen programlar
da mevcuttur (Research for SME’s and SME
Associatons).

Proje teklifi haz›rl›k sürecinde kurumu
i l g i l e n d i r e n  k o n u l a r › n  ç a ¤ r › l a r ›
http://cordis.europa.eu sayfas›ndan indirilebilir.
Ça¤r›lar sürekli güncellendi¤inden, gerekti¤inde
resmi site CORDIS’e müracaat edilmesi en
güvenli yoldur.

Ça¤r›lar›n aç›klamal› ve detayl› metinleri çal›flma
programlar› (work programme) isimli
dosyalarda yer almaktad›r. Bu dosyalar da
yukar ›da  an › lan  web sayfa la r ›ndan
indirilebilmektedir.

Ça¤r› metinleri (work programme) asl›nda Ar-
Ge ihalelerinin kat›l›m flartnamesidir. Ça¤r›lar›n
yap ›s ›  temat ik  a lan lara  göre fark l ›
olabilmektedir. Bunun nedeni tematik alanlar›n
ve di¤er etkinliklerin ça¤r›lar›n›n ayr› birimler
taraf›ndan haz›rlanmas› ve yaz›lmas›d›r. Tematik
alanlar 7.ÇP’de tekrar düzenlenmifl ve baz›

de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Örne¤in 6.ÇP’de tek
bir tematik alan alt›nda birlefltirilmifl olan
konular (Sürdürülebilir Kalk›nma, Küresel
De¤iflim ve Ekosistem’de tafl›mac›l›k (transport),
enerji (energy) ve ekosistem bölümleri ayn›
ça¤r ›  i ç inde  ay r ›  be lge le r  ha l inde
bulunmaktayd›) 7.ÇP’de tekrar üç ayr› temaya
bölünmüfltür. Bunun gibi her biri kendine özgü
olan ça¤r› metinlerinin detay›yla incelenmesinde
fayda vard›r.

Genel olarak bir tematik alan içinde bir veya
birden fazla stratejik hedef (strategic objective)
bulunmaktad›r. Stratejik hedeflerin alt›nda
genellikle (activity) ad› alt›nda ana konu
bafll›klar› ve (topics) ad› verilen konu bafll›klar›
veya proje tan›mlar› yer al›r. Konu bafll›klar›nda
hangi proje tiplerinin (funding scheme)
kullan›laca¤›, bütçe büyüklükleri, üçüncü
ülkelerin (INCO) kat›l›m imkanlar› v.b. bilgiler
verilmektedir (bkz. 2.2.4  7.ÇP’de proje tipleri).

Stratejik hedefler, çal›flma program› içinde
politik gerekçeleri ile tan›mlan›rlar. Proje
teklifinin bu gerekçelere uygun olmas› ve proje
yarar ›n ›n  önce l i k le  bu  gerekçe le re
dayand›r›lmas› gerekmektedir. Bu duruma
örnek olarak; 7. teman›n (transport) ikinci alt
alan› olan sürdürülebilir yüzey tafl›mac›l›¤›ndaki
4. aktivite, trafikte güvenli¤in artt›r›lmas› hedefi
gösterilebilir. Bu hedef tan›mland›ktan sonra
politik gerekçesi yaz›lm›flt›r. K›saca belirtmek
gerekirse tafl›mac›l›k temas›n›n stratejik
hedefinde Birleflik Avrupa Tafl›mac›l›¤›n›n daha
güvenli ve çevre dostu olmas› belirtilmifltir.
Sürdürülebilir Yüzey Tafl›mac›l›¤› alt alan›nda
güvenli¤in artt›r›lmas› 4. hedef olarak verilmifltir.
‹flte bu hedefe ulaflmak için örne¤in 1. ça¤r›da
belirli proje konular› ihaleye ç›km›flt›r. Bunlardan
biri de insan›n fiziki ve davran›fl bileflkeleri
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bafll›klar ça¤r› metninin içinde ayr›nt›l› bir flekilde
mevcuttur veya kaynaklar› iflaret edilmifltir.

2.2.3. Proje Haz›rl›klar›n›n Zamanlamas›

Projeye haz›rl›kla bafllayan ve teklifin internet
üzerinden Brüksel’e iletilmesi ile sona eren
süreç için yaklafl›k 5-6 ayl›k bir zamana ihtiyaç
duyulmaktad›r. Haz›rl›k süreci, yani karar verme,
fikri olgunlaflt›rma ve projenin daha evvel
sunulmad›¤›n› araflt›rma gibi faaliyetler yaklafl›k
2 ay sürer. Devam eden ayda da projenin k›sa
bir özeti yaz›larak konsorsiyuma kat›lacak ortaklar
aran›r. Dördüncü ay içinde konsorsiyum ortaklar›
proje kapsam› içinde yapacaklar› iflleri yaz›flarak
olgunlaflt›r›r ve kurum profilleri ile özgeçmiflleri
haz›rlan›r. En son ayda ise proje teklifi yaz›larak
son flekline getirilir ve Brüksel’e iletilir.

Görüldü¤ü gibi projenin yaz›m› ortalama
sürenin ancak beflte biri oran›ndad›r ve en
önemli süreç haz›rl›k k›sm›d›r. Ça¤r›lar
yay›nland›ktan sonra teklif verme süresi yaklafl›k
3-6 ay aras›nda olmaktad›r. Ayn› stratejik hedef
alt›ndaki her bir konu bafll›¤› 7 senelik programda
genellikle bir kez ça¤r›lacakt›r. Bu nedenle ça¤r›
yay›nlanmadan önce uluslararas› ba¤lant›lar›
kurmufl olmak ve haz›rl›k çal›flmalar›na bafllam›fl
olmak gerekmektedir.

Proje haz›rl›k sürecine ve konsorsiyum oluflturma
çal›flmalar›na ça¤r› yay›nland›ktan sonra
bafllanmas› halinde geç kal›nm›fl olunmaktad›r.

2.2.4. 7.ÇP’de Proje Tipleri (Funding
Regimes)

Destek düzenleri (funding regimes), proje
tiplerine verilen isimlerdir.

‹flbirli¤i Projeleri (CP, Collaborative
Projects)

‘Small and medium scale focused research
projects’

bafll›¤›nda, sürücü e¤itiminin, bilhassa gençler
için, modelleme ve simulasyon destekli olarak
yap›lmas›d›r (human physical and behaviorual
components, SST.2007.4.1.2). Konu bafll›¤›n›n
sonunda verilen kod (FP7-SUSTAINABLE
SURFACE TRANSPORT (SST)-2007-RTD-1)
geçerli ça¤r›n›n (call fiche) ismidir. Planlanan
proje konu ile uyum gösteriyorsa haz›rl›k
çal›flmalar›na bafllanmal›d›r.

Çal›flma program› dosyalar›n›n son sayfalar›nda
resmi ça¤r› metni (call fiche) bulunmaktad›r.
3-4 sayfal›k bu bölümde; ça¤r›n›n ismi, alan›,
bafllang›ç ile bitifl tarihleri ve bütçesi yer
almaktad›r. Bütçenin proje tiplerine göre paylar›
da ilan edilmifltir. Ça¤r› metninin içinde çal›flma
program›nda ayr›nt›l› olarak bahsedilen proje
konular› s›ralanm›flt›r. Bu konular›n hangi proje
araçlar› ile teklif edilece¤i de saptanm›flt›r.

Ça¤r› metninin di¤er bir bafll›¤› konsorsiyuma
kat›lacak ortaklar›n asgari say›lar›n› ve
niteliklerini belirler. Burada ÇP program›na
dahil olan ülkeler 2 kategoriye ayr›lmaktad›r:
AB’ye üye ülkeler (MS) ve aday ülkeler ile AB
üyelik perspektifi olmayan ancak ÇP’ye dahil
olanlar (AC). Bunlardan baflka ÇP d›fl›nda kalan
üçüncü ülkelerden gelen kurumlar›n da
uluslararas› iflbirli¤i (INCO) kapsam›nda
konsorsiyumlara kat›lmalar› mümkündür.
Çal›flma programlar›nda konu bafll›klar›n›n
alt›nda üçüncü ülkelerin kat›l›m rolleri de
belirtilmektedir. Örne¤in Sürdürülebilir Yüzey
Tafl›mac›l›¤›nda Hindistan, ABD ve Japonya’da
yerleflik kurumlar›n kaza modelleme ve
simulasyon yaz›l›mlar› konusunda kat›l›mlar›
öngörülmüfltür.

Ça¤r› metninin son bafll›klar›nda, yap›lmas›
gereken sözleflmeler, seçme kriterleri ve
de¤erlendirme takvimi ilan edilmifltir. Tüm bu
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Küçük ve orta ölçekli özgül hedefli araflt›rma
projeleri olarak adland›r›lan bu projeler,
standart araflt›rma projeleridir (6.ÇP’de STREP).
Hedef bilimsel – teknolojik nitelikli bilgi ve rekabet
öncesi ürün yarat›lmas›d›r.

‘Large scale integrated projects’

Büyük ölçekli bütünlefltirilmifl projeler olarak
adland›r›lan bu projeler, daha büyük çapl› ve
daha zengin bütçeli araflt›rma projeleridir
(6.ÇP’de IP). Hedef bilgi ve rekabet öncesi bir
ürünün tasarlanmas›d›r.

Mükemmeliyet A¤lar› (NoE, Networks of
Excellence)

Mükemmeliyet a¤lar› denen bu projelerde,
ayn› konuda çal›flan bilimsel kurumlar›n
mükerrer araflt›rmalar yerine çabalar›n›
bütünlefltirmesi hedeflenmektedir. Projelerde
araflt›rma odakl› faaliyetler de¤il bütünlefltiren
faaliyetler: konferanslar, biliminsan› de¤iflimleri,
ortak merkezler gibi, desteklenmektedir. Bu
projelerin önemli k›staslar›ndan biri, AB deste¤i
sona erdikten sonra da konsorsiyuma kat›lan
ortaklar›n bütünleflmeyi ve ortak çal›flmay›
devam ettirmeyi taahhüt etmeleri ve bunun
için tedbir almalar›d›r.

Koordinasyon ve Destek Projeleri (CSA,
Coordination and Support actions)

‘Coordination Action’ (CA)

“Eflgüdüm eylemleri” olarak adland›r›lan
projeler araflt›rma hedefli de¤ildir. Önceki
Çerçeve Programlar›nda belirli alan ve
konularda desteklenen projelerde yeterli bilgi
üretilmifl ancak bu bilgi henüz bilimsel-
teknolojik dünyaya yay›lmam›fl ise, AB
Komisyonu CA arac› ile bunu telafi etmek için
destek vermektedir. CA projelerinde NoE

pro je ler indek ine benzer  faa l i yet ler
amaçlanmal›d›r; ancak CA projelerinde
bütçelerinin daha düflük olmas› ve proje
bitiminden sonra konsorsiyumun ortak
faaliyetlerini sürdürme k›stas›n›n olmamas›
gibi farklar mevcuttur.

‘Specific Support Action’ (SA)

“Özgün destek faaliyeti”, AB Komisyonunun
kendi politik hedeflerini gerçeklefltirecek
p r o j e l e r e  v e r d i ¤ i  d e s t e k  o l a r a k
tan›mlanmaktad›r. Bu uygulamaya ülkemizden
TUSMES ve TR-ACCESS projeleri örnek verilebilir.
Türkiye Çerçeve Programlar›na resmi olarak
6.ÇP ile kat›l›m sa¤lamaya bafllam›flt›r ve çok
aç›kt›r ki bu alanda tecrübe ve bilgi eksikli¤i
vard›r. ‹flte bu eksikli¤in giderilmesi ve
Türkiye’deki kurumlar›n 6.ÇP’de daha etkin
kat›lmas›n› sa¤lamak için e¤itim faaliyetleri
yap›lmas› gerekti¤i düflünülmüfl ve 2003 y›l›ndaki
ça¤r›da TUSMES ve TR-ACCESS projelerimiz
desteklenmeye de¤er bulunarak e¤itim ve tan›t›m
çal›flmalar›na 2004 y›l›nda bafllanm›flt›r.

Özel Gruplar›n Yararland›¤› Projeler
(Actions for benefit of specfic groups)

7. ÇP’de KOB‹, KOB‹ Birlikleri ve Sivil Toplum
Organizasyonlar›n›n yararlanabildi¤i bir dizi
proje tipi tasarlanm›flt›r.

KOB‹ Projeleri (Research for SME’s)

Bu projeler KOB‹’leri desteklemek için
tasarlanm›flt›r. Bu proje tipinde, Ar-Ge
kapasitesi olmayan fakat teknolojik bilgisini
gelifltirmek isteyen KOB‹’ler birleflerek bu
araflt›rmay› yapacak kurumlar› (RTD performer)
bulmakta ve bir konsorsiyum kurmaktad›rlar.
Hedef, teknolojik bilgi ve ürün yarat›lmas›d›r.
Di¤er projelerden önemli bir fark› ça¤r›lara
ba¤l› proje konusu s›n›rlamas›n›n olmamas›d›r.
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KOB‹ Birlikleri Projeleri (Research for SME
Associations)

Bu projelerde konsorsiyuma tek tek KOB‹’ler
de¤il, KOB‹ birlik ve dernekleri kat›labilir.

Marie Curie

“Marie Curie” projeleri di¤erlerinden farkl›
olarak kurumlara de¤il, do¤rudan kiflilere
verilen desteklerdir. Burada hedef, AB içinde
araflt›rmac›lar›n dolafl›m›n› teflvik etmek, e¤itim
ve bilgi seviyelerini yükseltmektir. Marie Curie
projelerinin konular›, KOB‹ projelerine benzer
olarak, ça¤r›larla s›n›rl› tutulmamaktad›r.

Ça¤r›larda, proje araçlar›n›n asgari ortak say›lar›
da ilan edilmektedir. Konsorsiyumlar›n araçlara
göre ortalama say›lar›, süreleri ve ortalama
destek miktarlar› Tablo 5’te verilmifltir.

Tablo 5: 7.ÇP Proje Tipleri (funding regimes), www.finance-helpdesk.org

Araç Asgari Ortalama Ortalama Ortalama
Ortak Say›s› Ortak Say›s› Süre (y›l) Destek (milyon  )

STREP 3 5 -10 2 - 3 1 - 3

IP 3 10 -12 3 - 5 4 - 25

NoE 3 6 - 20 4 - 5 5 - 8

CA 3 3 - 6 1 - 3 0,5 - 2

SSA 1 3 - 6 1 - 3 0,5 - 2

CRAFT 5 5 -10 1 - 2 0,5 - 1

Çal›flma programlar›nda, verilen konu bafll›klar›n›n
hangi proje arac› ile sunulmas› gerekti¤i ça¤r›larda
belirtilmektedir.

2.2.5. Baflar›l› Proje Teklifleri

ÇP’ye uygun proje tekliflerinin

- Ça¤r›da yer alan hedefler (strategic objective,
activity, topic) ile tam uyumlu,

- AB yarar›na potansiyel stratejik getirisi olan,

- Günün bilimsel ve teknolojik düzeyinin (state
of art) ötesinde,

- Teknolojik risk tafl›yan ve

- AB iç inde bütünleflmeyi sa¤layacak

nitelikte olmalar› gerekmektedir.
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2.2.6. Konsorsiyumlar›n Yap›s›, Koordinatör
ve Ortaklar

Proje teklifi baz› istisnalar d›fl›nda (SA projeleri
gibi) uluslararas› bir konsorsiyum taraf›ndan
haz›rlanmakta ve Avrupa Komisyonu’na
sunulmaktad›r. Projenin sahibi, konsorsiyum
sözcüsü, koordinatördür.

Koordinatör, konsorsiyum ile Brüksel’de
Komisyon ad›na projeyi yöneten sorumlu
(project officer, PO) aras›ndaki irtibat› sa¤lar.
PO’nun konsorsiyumdaki muhatab› sadece
koordinatör oldu¤u için bu görevin yasal
yükümlülükleri vard›r. Koordinatör projenin
yap›s›na ve konsorsiyumun karar›na göre
genellikle projenin yöneticisi de olabilmektedir.

Baflar›l› bir proje teklifinin omurgas›, güçlü bir
konsorsiyumdur. Hakemlerin yüksek puan
verecekleri bir konsorsiyum öncelikle dengeli
olmal›d›r. Denge, ortaklar›n bilimsel, sektörel,
kurumsal, co¤rafi ve politik aç›lardan
birbirlerinden farkl› olmalar› ve birbirlerini
tamamlamalar› demektir. Bir orta¤›n yapaca¤›
ifli, baflka bir orta¤›n yapabilecek nitelikte ve
kabi l iyette olmas›  eksi  puan get ir i r .
Konsorsiyum içinde rakip kurumlar›n olmas› ise
art› puan demektir. ÇP’nin temel politik
hedeflerinden biri de AB bütünleflmesini
sa¤lamakt›r. Rakiplerin ayn› proje içinde beraber
çal›flmalar› bütünleflmeyi ve yak›nlaflmay›
sa¤layan bir unsurdur.

Konsorsiyum yap›s›n› anlamak için en iyi
yollardan biri desteklenen ve bitmifl olan
projeleri incelemektir (http://cordis.europa.eu/
fp6/projects.htm ). Örnek olarak burada
5.ÇP’ye dahil olan bir proje incelenmifltir.

Sadece destek almay› amaçlayan, mevcut
teknolojik düzeyi ilerletmeye katk› sa¤lamayan,
ürün gelifltirmeye yönelik, teknolojik riski
düflük, yani teknik aç›dan kolayl ›k la
yap›labilecek, tüm çal›flmalar›n tek bir kurum
içinde yap›lmas›n›n mümkün oldu¤u, yani bir
ortakl›¤a ve iflbirli¤ine ihtiyaç duyulmayan
projeler ÇP’ye uygun olmayan proje teklifleri
s›n›f›na girerler. Bunlara ilaveten ça¤r› kapsam›
d›fl›nda olan konularda verilen proje teklifleri
de geçersizdir.

Bir projenin rakiplerinden daha iyi olmas› ve
desteklenmeye de¤er bulunmas› iç in
kat›l›mc›lar›n yarat›c› olmalar› gerekmektedir.
Yarat›c›l›k:

a) proje deste¤i almak isteyen kifli ve
kurulufllar›n kendi yetenek ve kaynaklar›n› ilan
edilen konuya uyarlamalar›,

b) projeyi baflar›ya götürebilecek bir yol veya
fikir bulmalar›,

c) projeyi yürütebilecek güçlü ve dengeli bir
konsorsiyum oluflturmalar›,

d) projeyi baflar› ile sonland›rmak için gereken
yönetim, insan ve maddi kaynaklar› inand›r›c›
bir flekilde sunmalar› olarak tan›mlanabilir.

Proje konusunu ve içeri¤ini tasarlarken iyi
bir haz›rl›k yap›lmal›d›r Bunun için, Ulusal
‹rtibat Noktalar›na dan›flmak ve ‘strategic
objective’ konusunu tart›flarak do¤ru
konuyu seçmek de yarar l ›  o lacakt ›r .
Pro je  konusu hakk ›nda internet  ve
literatür araflt›rmas› yap›lmas› (örne¤in
http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm),
önceden yap›lm›fl benzer projelerin saptanmas›
ve projenin teknolojik düzeyinin araflt›r›lmas›
gerekmektedir. Bu ön araflt›rman›n sonuçlar›
daha sonra proje teklifi yaz›m›nda da
kullan›lacaklard›r.
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MISPEC

Multiparametric in-situ spectroscopic
measuring platform for coastal monitoring

Koordinatör: Berlin Teknik Universitesi, Fizik
Fakültesi, Optik Enstitütüsü

Ortaklar: 7 ülkeden 9 ortak: Almanya, Fransa.
Polonya, Avusturya, ‹rlanda, ‹spanya ve
Türkiye’den 7 akademik kurum ve 2 KOB‹,
süre: 2001-2004, toplam bütçe: 2 530 000 .

MISPEC projesinde deniz ortam›nda sürekli
kirlilik ölçümü yapabilen laser sensörleri
gelifltirilmifltir. Denizlerdeki petrol kirlili¤ini
izlemek üzere gelifltirilen bu sistemle flimdiye
kadar ancak kimyasal analizle ve uzun
sürelerde yap›labilen ölçümleri an›nda ve
sürekli yapmak mümkün olmaktad›r. Böylece
denizi kirleten gemilerin takibi kolaylaflacakt›r.
Petrol, tuz ve oksijen deriflimleri gibi birçok
parametreyi beraber ve an›nda ölçebilen cihaz
300 m derinli¤e kadar dalabilmektedir. Cihaz›n
3 y›lda gelifltirilen prototipi Balt›k Denizinde,
Atlantik Okyanusunda ve ‹stanbul Bo¤az›nda
baflar› ile denenmifltir.

MISPEC, 5.ÇP’nin sürdürülebilir çevre tematik
alan›ndaki bir projedir. Ortaklar› incelendi¤inde
akademik ve sanayi kurumlar›n›n çevre
teknolojileri ile ilgili olmad›¤› görülür. Ortaklar,
fizik, optik, gemi inflaat, denizbilimleri,
elektronik ve analitik kimya gibi alanlarda
uzmanlaflm›fl kat›l›mc›lard›r. Cihaz›n test edildi¤i
sular Avrupa’y› çevrelemektedir. Bu nedenle
üç denizin, Balt›k, Atlantik ve ‹stanbul Bo¤az›,
k›y›s›ndaki denizbilimleri merkezleri ortak
olarak projeye dahildir. Projeye laser optik
teknolojisini gelifltiren fizikçiler, optik cihazlar›
tasarlayan akademisyenler, prototipi imal
edenelektronik kökenli bir KOB‹, deniz alt› enerji
ve bilgi iletiflimini sa¤layan bir baflka KOB‹,

optik sensörlerin do¤ru de¤erleri ölçtü¤ünü
s›nayan analitik kimyac›lar ve cihaz› deniz
ortam›nda deneyen denizbilimciler ortak olarak
kat›lm›fllard›r.

Bu örnekte görüldü¤ü gibi, konsorsiyum
ortaklar›n›n projenin dahil oldu¤u tematik
alan›n ça¤r›flt›rd›¤› sektörün ve bilim alan›n›n
d›fl›nda olmalar› mümkündür. Çerçeve
Programlar›n›n özünde, de¤iflik sektör ve
bilimsel alanlardan gelen kurumlar›n ve
araflt›rmac›lar›n bir proje içinde iflbirli¤i halinde
yenilikçi fikirler üretmelerini teflvik etmek
yatmaktad›r. Buna ilaveten, ortaklar›n, de¤iflik
kültür ve co¤rafyalardan gelmeleri de iflletme
körlü¤ünü yenen ve yenilikçili¤i tetikleyen bir
unsurdur.

ÇP projelerinin özünde yenilikçilik ve araflt›rma
vard›r. Ancak tüm ortaklar›n araflt›rma yapmas›
beklenmemektedir. MISPEC örne¤inde de
görüldü¤ü gibi baz› ortaklar›n gelifltirilen
prototipleri kullanmas› ve sahada denemesi
(demonstration) gerekir. Konsorsiyumlara
kullan›c› (user) görevi ile kat›lma imkan›, birçok
KOB‹ için f›rsatlar yaratmaktad›r.

Konsorsiyumlara ortak olabi lmek için
giriflimcilik, hayal gücü ve emek gereklidir.
E¤er kurumda bir Ar-Ge altyap›s› ve proje
yapma potansiyeli var ise, bir konsorsiyuma
dahil olmak mümkün olur. Baz› konsorsiyumlar
çekirdek yap›lar›n› kurduktan sonra de¤iflik
sektörlerden eksik olan üyelerinin niteliklerini
ilan ederek ortak aramaya bafllarlar. U‹N’lerin
elektronik posta listelerine üye olarak, ortak
arayan proje guruplar› hakk›nda sürekli bir bilgi
ak›fl› sa¤lanmas› mümkündür. (www.fp7.org.tr).
Ayr›ca Avrupa ‹flletmeler A¤› da dünyan›n en
büyük teknoloji veritaban› ile AB 7. ÇP projesi
ortak arama konusunda da hizmet vermektedir.
(www.aia-istanbul.org)



28

Örne¤in g›da alan›ndaki bir proje için uzaktan
(uzaydan) alg›lama veya yaz›l›m ile ilgilenen
kurumlar da aranabilmektedir. Kurumlar›n
sadece kendi sektörleri ile s›n›rl› tematik alanlar›
kapsayan ça¤r›lar› izlemekten öte, daha esnek
ve genifl bir alanda arama yapmalar›nda fayda
olacakt›r.

2.2.7. Koordinatör Olmak veya Olmamak

6.ÇP verilerine göre konsorsiyumlar ortalama
10-12 ortakl› yap›lard›r. Her konsorsiyumun
sadece bir koordinatörü vard›r; ÇP’ye
kat› lanlar›n % 90’›ndan fazlas› ortak
konumundad›rlar. Bu nedenle bu kitapta
verilen proje yaz›m› ve idari – mali kurallar
hakk›ndaki bilgiler a¤›rl›kl› olarak ortaklar
aç›s›ndan irdelenmifltir.

Proje teklifi, koordinatör taraf›ndan Avrupa
Komisyonu’na iletilir. Bu nedenle genellikle
proje teklifini yazan veya son flekline getirerek
derleyen de koordinatördür. Proje teklifinin en
önemli unsurlar›ndan biri olan konsorsiyumu
oluflturmak görevi de genellikle koordinatör
taraf›ndan gerçeklefltirilir. Koordinatör olarak
bir proje teklifi haz›rlaman›n AB ülkelerinde
yaklafl›k maliyeti 5.000-20.000 ’dur. Deneyimli
koordinatörler projeyi parçalara bölerek ortaklar›na
da¤›t›r ve onlar›n katk›s›ndan yararlan›r. Ortak
ak›lla üretilmifl bir projenin baflar› flans› daha
yüksek olmaktad›r.

Deneyimsiz koordinatörlerde ise tüm ifli tek
bafl›na yapma, destek istememe, tavsiye kabul
etmeme gibi davran›fllar s›kl›kla görülmektedir.
Tabii bu projelerin baflar› flans› da düflük
olmaktad›r. Bu nedenlerle ilk ÇP projesine
ortak olarak kat›lmak daha uygundur.
Deneyimli bir koordinatör ve güçlü bir
konsorsiyum projenin flans›n› ciddi bir flekilde
artt›rmaktad›r.

Koordinatör ticari bir kurum ise mali bir
denetimden geçmek zorundad›r (Bkz. 3.8).
Mali durumu zay›f olan ticari kurumlar
koordinatör olarak de¤il ancak yararlan›c›
olarak projelere kat›labilir.

Yasal olarak Komisyonun tek muhatab›
koordinatördür; konsorsiyumu temsil eder,
Komisyondan gelen fonlar› yararlan›c›lara
da¤›t›r, teknik ve mali raporlar› derleyerek
Komisyona iletir.

2.2.8. Konsorsiyum ve Ortak Aramak

Konsorsiyum orta¤› arayanlar öncelikle
tan›d›klar› eski proje ekiplerine müracaat
ettikleri için, daha önce hiç ÇP projesinde yer
almam›fl ancak kat›lmay› isteyen kurumlar›n
daha fazla çaba harcamas› gerekebilir.

Konsorsiyum orta¤› olman›n yöntemlerinden
biri yukar›da ifade edildi¤i gibi U‹N elektronik
posta listelerine üye olmak ve gelen f›rsatlar›
de¤erlendirmektir. Ayr›ca, AB’deki müflteri,
tedarikçi, rakip gibi teknik, bilimsel ve ticari
iliflkileri kullanmak, internet ortam›nda resmi
s i t e l e rde  (h t tp : / /co rd i s . eu ropa .eu/
fp7/partners_en.html ) arama yapmak, Avrupa
‹flletmeler A¤› teknolojik iflbirli¤i veritaban›ndan
faydalanmak (www.technology-market.eu),
çeflitli kurumlar›n ve projelerin düzenledi¤i
tan›t›m ve efllefltirme (brokerage events)
toplant›lar›na kat›lmak mümkündür. Toplant›
bilgilerine http://cordis.europa.eu/fp7/
h t t p : / / c o r d i s . e u r o p a . e u / f p 7 / g e t -
s u p p o r t _ e n . h t m l  w w w . f p 7 . o r g . t r
adreslerinden ulafl›labilir.

ÇP projelerine önceden kat› lm›fl olan
kurumlar›n yeni projelerde baflar› flanslar› daha
yüksek olmaktad›r. Bu nedenle ortak olmak
amac› ile konsorsiyum ararken, yap›lm›fl benzer
projeleri CORDIS (http://cordis.europa.eu/)
veya EUREKA (www.eurekanetwork.org)
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EPSS sistemindeki sunucu, girilen bilgileri
depolar, yap›lan her güncelleme eski tasla¤›n
üzerine yaz›l›r. Önce A-formlar› doldurulur:

A1: Sadece koordinatör taraf›ndan doldurulur,
projenin özetini ve anahtar kelimeleri kapsar.

A2: Her ortak taraf›ndan doldurulur, kurum
ismi, adresi, yürütücü ismi, adresi, aktivite tipi,
yasal statü, kurumsal ba¤›ml›l›k gibi bilgileri
kapsar.

A3: Koordinatör taraf›ndan doldurulan her
ortak taraf›ndan talep edilen bütçe paylar›n›n
belirtildi¤i bütçe teklifidir. Personel harcamalar›
zaman biriminde (adam/ay), bütçe modeli ve
talep edilen destek oran› belirtilir.

ÇP projelerine yasal oluflumlar (legal entity)
yani gerçek ve tüzel kifliler kat›labilirler.
Kurumlar, ifllevleri ve yasal durumlar› aç›lar›ndan
tan›mlan›r.

Non profit organization: Kar amac› gütmeyen
kurumlar

Public body: Kamu kurumu

Research organization: Araflt›rma merkezleri

SME: KOB‹ (250 kifliden az çal›flan› olan veya
y›ll›k cirosu 50 M  ve/veya y›ll›k bilançosu 
43 M  alt›nda olan ba¤›ms›z kurumlar.

B-formlar› (örnek Colloborative Projects)

B-formlar›, as›l proje teklifini oluflturur. 5
bölümden oluflan standart bir proje teklifi
yaklafl›k 50-70 sayfad›r. Teklif proje özet sayfas›
ile bafllar ve

B1. Bilimsel & Teknolojik mükemmeliyet (S/T
quality)

B2. Uygulama (Implementation)

B3. Etki, Potansiyel getiri (Impact)

gibi veritabanlar›nda tarayarak bu projelerin
koordinatör ve ortaklar› ile temas kurulmas›
tavsiye edilir.

De¤iflik tematik alanlar›n temsilcileri olan
U‹N’leri ile do¤rudan temas ederek ortak
arama konusunda da bi lgi al ›nabi l i r .
www.fp7.org.tr

Bunlara i laveten “1.4 Bilgiye Ulafl›m”
bölümünde örnek olarak tan›t›lan projelerin
veri taban›, ortak arama ve efllefltirme
hizmetler inden de faydalan› lmas›  da
mümkündür.

2.3. Proje Teklifi Yaz›m Kurallar›

Proje teklifinin yaz›lmas›nda esas sorumluluk
koordinatörün üzerindedir. Proje teklifi A ve
B formlar› olarak iki bölümden oluflmaktad›r.
Formlar elektronik bir sistemde (Electronic
Proposa l  Submiss ion Serv ice,  EPSS)
doldurularak proje teklifi tamamlan›r. EPSS
koordinatörün yapt›¤› kay›ttan sonra sadece
ortaklar›n kullan›m›na aç›l›r. Kurumsal/ kiflisel
bilgiler ve ortaklar›n bütçe paylar› A-formlar›nda
verilir. B-formu ise yaklafl›k 50-70 sayfa tutan
proje teklifinin kendisidir. Konsorsiyum ortaklar›
A2-formunu doldurup, B-formlar›n›n yani proje
teklifinin haz›rlanmas› için gereken katk›y›
sa¤lar.

2.3.1. Proje Teklifi Yaz›m K›lavuzu

Seçilen ça¤r›n›n internet sayfas›nda proje
tipleri için ayr› ayr› proje k›lavuzlar› vard›r.
Proje teklifini yazmaya bafllamadan önce
uygun k › lavuz (guide for  appl icants)
http:// cordis.europa.eu sayfalar›nda bulunup
indirilmelidir. K›lavuzun dikkatle incelenmesi
ve yaz›m kurallar›na harfiyen uyulmas› gerekir.
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sorunsuz ifllemesi, proje yöneticisinin görevidir
(proje yöneticisinin ayn› zamanda koordinatör
olabilece¤ine daha önce de¤inilmiflti). B1.3 ifl-
zaman çizelgeleri, flemalar, her çal›flma paketi
için doldurulan formlar, ç›kt› listeleri gibi
sayfalar› da kapsar. Proje arac› ve tematik
alana göre seçilen k›lavuzda gereken tüm
bilgiler mevcuttur

B2 Uygulama

B2.1 Yönetim bölümünde yönetim sistemi
ve prosedürleri tarif edilir. Yönetim tarz›n›n
yenilikçi ve çokuluslu bir konsorsiyumun ruhuna
uygun ve uygulanabilir olmas› gerekir. Bu
bölümde proje yöneticisi, kurullar›n yap›s›,
toplant› ve dan›flma kurallar›, fikri mülkiyet
haklar›n›n yönetimi, proje ç›kt›lar›n›n topluma
nas›l tan›t›laca¤› gibi konular saptan›r.

B2.2 Ortaklar bölümünde konsorsiyum yap›s›
aç›klan›r ve ortaklar k›saca tan›t›l›r. Her ortak
için sadece projeyle ilgili konularda bilgi
verilmelidir. Ayn› flekilde her orta¤›n tayin
etti¤i yürütücülerin de yine çok k›sa
özgeçmiflleri burada verilir. Konsorsiyuma
kat›lanlar kurumlard›r, ancak bu kurumlardaki
insan kalitesi de de¤erlendirmede önemli bir
unsurdur.

B 2 . 3  K o n s o r s i y u m  b ö l ü m ü n d e
konsorsiyumun bir bütün halinde kalitesi,
ortaklar›n birbirlerini tamamlamas› ve elde
edilen ç›kt›lar› kullanma potansiyeli aç›klan›r.

B2.4 Kaynaklar bölümünde kaynak kullan›m›
yani ortaklar›n konsorsiyuma yapt›klar› katk›lar
listelenir. Kaynaklar projeyi baflar›ya götürmek
için kurumlar›n mali güçleri, insan kayna¤›,
sektör tecrübesi, patentleri, ürünleri, makine
park› gibi de¤erleridir.

B4. Etik (Ethical issues)

B5. Kad›n erkek eflitli¤i (Gender)

bafll›klar› ile devam eder. Her bafll›¤›n hangi
bilgileri içermesi gerekti¤i ve ne uzunlukta
olaca¤› yaz›m k›lavuzunda belirtilmifltir.
Bafll›klar›n aç›klamas›nda hangi konular›n yer
almas›n›n istendi¤i aç›kça belirtilmifltir. Proje
yaz›m›nda, kesinlikle bu istemleri yerine
getirmek, bunlar›n d›fl›na ç›kmamak ve
öngörü len  say fa  say › s ›n ›  aflmamak
gerekmektedir. Bafll›klar de¤erlendirme
kriterleri ile birebir örtüflmektedir. Hakemler
proje metni içinde de¤erlendirecekleri kriterleri
kolayl›kla bu bafll›klar alt›nda bulabilir.

B1 Bilimsel & Teknolojik Mükemmeliyet

B1.1 Kavram ve hedefler. ‹lk olarak projenin
ça¤r›daki hedef (objective) ve konu bafll›¤›na
(topic) uygun bilimsel ve teknolojik (B&T)
mükemmeliyeti incelenir.

B1.2 B&T (state of art) düzeyinin üzerinde
yenilik bölümünde proje teklifi verenler
yapt›klar› kaynak ve patent araflt›rmalar›
yard›m› ile projelerinin mevcut bilimsel ve
teknolojik bilgiyi aflan bir yenilik getirece¤ini
ispat ederler.

B1.3 B&T yöntemleri ve çal›flma plan›
projenin esas bölümüdür. Burada proje, süre
ve yap›lacak ifllerin niteli¤ine uygun olarak,
“Çal›flma Paketlerine” - (work package, WP)
ayr›l›r. Çal›flma paketi ad› verilen her bir
parçan›n bir sorumlusu, bafllama ve bitifl tarihi,
girdi ve ç›kt›lar› vard›r. Bir paketin ç›kt›s›
(yaz›l›m, rapor, prototip, veritaban› vb) bir
baflka paketin girdisi olur. Çal›flma paketlerine
de¤iflik ortaklar, de¤iflik oranlarda kat›l›r. Proje
böylece, ortaklar›n birbirlerine karfl› yükümlülük
ve ba¤›ml›l›klar› ile sürdürülür. Bu yap›n›n
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B3 Etki

B3.1 Beklenen etki’de çal›flma program›nda
belirtilmifl olan hedefler kapsam›nda, proje
ç›kt›s›n›n AB’ne ne fayda sa¤layaca¤›
tan›mlan›r. Proje konusu ile ilgili politika
belgelerinden (http://ec.europa.eu) al›nt›lar
yaparak projenin bunlara uygunlu¤u ispatlan›r.

B3.2 Tan›t›m ve kullanma bölümünde proje
ç›kt›lar›n›n yay›nlanmas› ve kullan›lmas›n›n
potansiyel etkileri belirtilir. Fikri mülkiyetin
yönetimi de bu bölümde tan›mlanmal›d›r.

B4 Etik

Bu bölümde projenin etik kurallar› ihlal
etmedi¤ine dair bir taahhüt veri lmesi
gerekmektedir. Verilerin korunmas› ve gereksiz
kiflisel veri toplanmamas›n›n taahhüt edilmesi
ve genetik, hayvan deneyleri, embriyon
hücreleri gibi konular›n da etik bak›mdan
incelenmesi gerekir.

B5 Kad›n Erkek Eflitli¤i

Pprojenin kad›n-erkek eflitli¤ini sa¤layan
unsurlar içerdi¤inin belirtilmesi faydal› olur.
Eflitlik konusu proje teklifi aflamas›nda
hakemler taraf›ndan de¤erlendirilmez, ancak
proje baflar›l› olursa müzakere süreci içinde
irdelenir.

2.3.2. Proje Teklifi Nas›l De¤erlendirilir?

Proje teklifinin müflterisi, Brüksel’de ‘Strategic
Objective’i yöneten bir memurdur (project
officer, PO). PO’nun hedefi projenin baflar›l›
olmas›, yani öngörülen sürede taahhüt edilen
ç›kt›lar›n elde edilmesidir. Projenin mali ve
teknik raporlar›n›n zaman›nda verilmesi,
konsorsiyum içinde sorun ç›kmamas›, bilhassa
kurallara ayk›r› davran›lmamas› gerekmektedir.
PO, kamuya ait paray› Komisyon ad›na da¤›tan

kifli olarak bunun karfl›l›¤›n›n gelmesini bafltan
s›nayarak garanti alt›na almak ister. Bu
s›naman›n ilk evresi projenin hakemler
taraf ›ndan incelenmesid i r .  Hakemler
(evaluator) PO taraf›ndan hakem-veritaban›
içinden veya baflka kaynaklar kullan›larak
saptan›r.

Hakemler, çeflitli ülkelerden konusunda uzman
akademisyen veya sanayicilerdir. Projelerin
büyüklü¤üne uygun olarak, her proje 3 veya
5 hakem taraf›ndan de¤erlendirilir. Hakemler
ilk de¤erlendirmelerini tek bafllar›na, di¤er
meslektafllar› ile görüflmeden yapar ve notlar›n›
verdikleri formlar› doldururlar (Individual
Assessment Report, IAR). Bundan sonra
hakemler bir  Komisyon temsi lc is in in
yönetiminde aralar›nda tart›flarak ve uzlaflarak
(Consensus Meeting) ortak bir de¤erlendirme
raporu haz›rlar (Consensus Report, CR).
Hakemlerin de¤erlendirmesini kolaylaflt›rmak
ad›na, ‹ngilizce yaz›m kurallar›na harfiyen
uymak, yal›n bir dil kullanmak, gereksiz
aç›klamalardan kaç›nmak, k›sa ve öz yazmak
gerekir. Ça¤r›n›n belirli bir alan›nda al›nan
Uzlaflma raporlar› (CR) Komisyon taraf›ndan
bir bütün olarak de¤erlendirilir, s›ralan›r ve
eflik de¤erlerini geçen her proje teklifi için bir
De¤erlendirme Özet Raporu (Evaluation
Summary Report, ESR) düzenlenir. Hakemlerin
yorum ve iyilefltirme tavsiyelerini de içeren bu
raporlar koordinatörlere yollan›r.

Proje teklifi hakemler taraf›ndan okunup
de¤erlendirildi¤i için öncelikle seçme kriterlerinin
bilinmesi gereklidir. Hakemlik kurumu fleffaft›r.
De¤erlendirme kriterleri önceden belirlenmifltir.
Türkiye’deki araflt›rmac›lar›n da bu konuda
tecrübe kazanmalar› için hakemli¤e müracaat
etmelerinde fayda vard›r. Hakemli¤e müracaat



etmek için https://cordis.europa.eu/emmfp7/
sayfalar›na girilerek, formlar doldurulur. AB,
kad›n-erkek eflitli¤ini sa¤lamak gayesi ile
hakemler için % 40 oran›nda bir kad›n kotas›
saptam›fl ancak bu pozitif ayr›mc›l›k hedefine
ulaflamam›flt›r. Bu nedenle Türkiye’nin AB’ye
göre yüksek orandaki kad›n teknik eleman ve
akademisyen avantaj›ndan yararlanmas›
mümkündür.

7.ÇP’de, de¤erlendirme kriterlerinde de
de¤ifl ik l ik ler yap› lm›flt › r .  6.ÇP’deki  5
de¤erlendirme kriteri, 7.ÇP’de 3 kriter olarak
düzenlenmifl, buna karfl›l›k alt kriterler
tan›mlanm›flt›r; ancak alt kriterlere puan
verilmemektedir. Hakemlerin de¤erlendirme
kriterleri proje tiplerine göre baz› farkl›l›klar
içerir. Afla¤›da iflbirli¤i (CP) projeleri için verilen
de¤erlendirme kriterleri ve eflik sistemi
incelenecektir.

‹flbirli¤i Projelerinde (Collaborative
Projects) De¤erlendirme Kriterleri

(eflik puan / azami puan)

1. Bilimsel & Teknolojik mükemmeliyet ‘S/T
quality’  (3 / 5)

2. Uygulama ‘Implementation’ (3 / 5)

3. Etki, Potansiyel getiri ‘Impact’ (3 / 5)

‹lk olarak projenin ça¤r›daki hedef (objective)
ve konu bafll›¤›na (topic) uygun bilimsel ve
teknolojik (B&T) mükemmeliyeti incelenir. Alt
kriterler olarak

- Teklifin mevcut B&T (state of art) düzeyinin
üzerinde bir yenilik getirmesi

- Genel kavram›n sa¤laml›¤› ve hedeflerin
kalitesi

- Teklifte verilen B&T yöntemleri ve verimlili¤i
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tan›mlanm›flt›r. Bu ilk de¤erlendirme kriteri
bilimsel ve teknolojik karakterdedir ve ancak
toplam puan›n üçte birini kapsamaktad›r.

‹kinci kriter projenin uygulanmas›n› inceler.
Alt kriterler olarak

- Yönetim sisteminin ve prosedürlerin
uygunlu¤u

- Konsorsiyum ortaklar›n›n kalite ve tecrübesi

- Konsorsiyumun bir bütün olarak kalitesi ve
ortaklar›n dengeli, kendi alan ve sektörlerinde
iyi tan›nan, birbirlerini tamamlayan nitelikte
olmalar›

- Kaynak kullan›m›, ortaklar›n konsorsiyuma
yapt›klar› katk›lar

tan›mlanm›flt›r.

Projenin üçüncü olarak s›nand›¤› kriter proje
ç›kt›lar›n›n yay›nlanmas› ve kullan›lmas›n›n
potansiyel etkilerini inceler. Alt kriterler

- Çal›flma program›nda belirtilmifl olan hedefler
kapsam›nda, proje ç›kt›s›n›n AB’ne ne fayda
sa¤layaca¤›

- Proje ç›kt›lar›n›n yay›nlanmas› ve kullan›lmas›
için gereken uygun tedbirler ve fikri mülkiyetin
yönetimi

olarak tan›mlanm›flt›r. Toplam puan›n üçte ikisi projenin
yürütülmesi, yönetimi ve ç›kt›lar›n de¤erlendirme
kapasitesine ayr›lm›flt›r.

Her kriter için 0-5 aras›nda puan verilebilir.
Kriterlere yar›m puan da vermek mümkündür.
Kriterlerin azami (parantez içindeki ikinci say›)
ve eflik puanlar› (parantez içindeki ilk say›)
yukar ›da ver i lmiflt i r .  Projenin hakem
de¤erlendirmesinden geçer not almas› için
her kriterde eflik de¤erini aflmas› ve toplam
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15 puandan en az 10 puan almas›
gerekmektedir. Böylece proje ald›¤› notla bir
s›ralamaya girer ve bundan sonraki seçici olan
Komisyona iletilir. Komisyon genellikle en yüksek
puan› alan projeden bafllayarak koordinatörle
müzakere sürecine bafllar.

2.3.3. Kontrol ve Ön De¤erlendirme

Proje teklifi Avrupa Komisyonu’na iletilmeden
önce ÇP konusunda tecrübeli uzmanlarca
okunarak de¤erlendirilmeli ve düzeltilmelidir.
Bu hakemlerin mümkün mertebe projenin
teknik konusundan uzak kifliler olmas› tavsiye
edilir. Böylece teklif metninde teknik –
akademik insanlar›n teknolojiye a¤›rl›k veren
‘iflletme körlü¤ü’ hatalar› bulunup zaman›nda
düzeltilebilir. Ön de¤erlendirme yapabilecek
kifl i ler,  daha evvel bu t ip projeler in
de¤erlendirmesini yapm›fl hakemler, proje
teklifi yazm›fl olan koordinatörler, proje
yürütücüleri, çeflitli SA projelerinde dan›flman
olarak e¤itilenler olabilir.

Ön de¤erlendirme için Üniversitelerin ÇP
Ofislerine, Ulusal ‹rtibat Noktalar›na ve
www.fp7.org.tr gibi adreslere veya ba¤›ms›z
dan›flmanlara müracaat edilebilir.

3. PROJE YÖNET‹M‹

Çerçeve Program›na kat›l›m karar› verme
sürecinde kurumlar›n konsorsiyum içindeki
hak ve yükümlülüklerini ö¤renmeleri gerekir.
5.ÇP ve Türkiye anketinde (fi. Yonsel, ‹stanbul
2002) projelere kat›lan Türk araflt›rmac›lar›n
pek az›n›n yasal haklar›n›n bilincinde oldu¤u
görülmüfltür. Bunun neticesinde elde edilen ç›kt›lar›n
fikri mülkiyet haklar› genellikle kullan›lamam›flt›r.
ÇP’lerin baflar› de¤erlendirmesinde bu husus da
dikkate al›nmal›d›r. Bilhassa ticari kurumlar›n bu

kurallar› iyi bilmeleri önemlidir. Bu bölümde
anlat›lan proje yönetimi, sözleflmeler, mali ve
idari kurallar›n kaynaklar› afla¤›daki belgelerdir.

Yasal dökümanlar (Legal documents for
implementation),
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Rules for submission, evaluation, selection,
award

Standard model grant agreement

Marie Curie model grant agreement

Rules on verification of existence, legal status,
operational and financial capacity, Financial
Viability Check tool v3

K› lavuz lar  (Guidance documents) ,
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Guidance notes on project reporting and
Guidance notes on project technical review,
2008-11-10

Yard›mc› internet siteleri

IPR Helpdesk,  www.ipr -helpdesk.org

Finance Helpdesk, www.finance-helpdesk.org

3.1. Sözleflmeler

ÇP proje teklifi uluslararas› bir konsorsiyum
taraf›ndan AB Komisyonuna sunulur.
Desteklenen projelerde konsorsiyum ile
Komisyon aras›nda bir sözleflme yap›l›r. Proje
bu sözleflmenin ve yay›nlanm›fl olan çeflitli

3.
Proje
Yönetimi
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3.1.2. Konsorsiyum Sözleflmesi (CA-
Consortium Agreement)

CA proje süresince AB-Komisyon sözleflmesinin
yan›nda ortaklar aras›ndaki yasal iliflkileri ve
yükümlülükleri düzenler.

CA genellikle mecburidir, ancak mecburi
olmad›¤› projeler ça¤r› metinlerinde belirtilir.
Mecburi olmasa da CA’n›n düzenlenmesi
Komisyon taraf›ndan tavsiye edilmektedir. CA
önceden yap›lm›fl olan MOU’ya dayanarak
Hibe Sözleflmesinden (GA) önce ortaklar
taraf›ndan imzalanmal›d›r.

CA, konsorsiyumun yönetimini düzenler; özel
bir anlaflma oldu¤u için içeri¤i ortaklar
taraf›ndan serbestçe saptanabilir. Ancak Hibe
sözleflmesi maddelerine veya ÇP kurallar›na
ayk›r› olamaz. CA belirli durumlarda mecburi
olmas›na karfl›n içeri¤i kurala ba¤lanmam›flt›r.
Örnek sözleflmeler CORDIS’te (Checklist for
a Consortium Agreement,
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html)
ve IPR Helpdesk sitelerinde bulunabilir
(www.ipr-helpdesk.org),

3.1.3. Hibe Sözleflmesi, (GA-Grant
Agreement)

http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-
a g r e e m e n t _ e n . h t m l # s t a n d a r d _ g a
Hakem de¤erlendirmesi sonucunda efli¤i
geçerek baflar›l› olan proje teklifi, ald›¤› nota
göre s›ralamaya girmektedir. Bundan sonraki
süreç olan ‘Müzakereye Davet’ bir STREP
örne¤inde aç›klanacakt›r.

3.2. Müzakere Süreci (Negotiation)

Proje kabul edildikten sonra koordinatör
Komisyonla müzakereye davet edilir. Komisyon
ad›na müzakereleri bir Proje Sorumlusu “Project
Officer, PO” yürütür. Davet mektubuna ek olarak:

belgelerin kurallar›na uygun olarak yönetilir.
Konsorsiyum üyeleri ba¤›ms›z tüzel kifliler yani
kurumlard›r. Konsorsiyumun yasal dayana¤›
ortaklar›n aralar›nda yapt›klar› sözleflmelerle
oluflturulur. ÇP’de üç kademeli bir sözleflme
sistemi vard›r:

Ö n  s ö z l e fl m e ,  ‘ M e m o r a n d u m  o f
Understanding’

Konsorsiyum sözleflmesi, ‘Consortium
Agreement’

AB Komisyonu ile hibe sözleflmesi, ‘Grant
Agreement’

AB Komisyonu ile yap›lan hibe sözleflmesinde
yararlan›c›lar›n yükümlülü¤ü projeyi verilen
süre içinde bitirmek ve elde edilen ç›kt›lar›
kullanmakt›r. Bunun karfl›l›¤›nda Komisyon
projeye finansal destek verir. Bu destek proje
giderlerinin belirli bir yüzdesini karfl›lar

3.1.1. Ön Sözleflme (MOU- Memorandum
of Understanding)

Proje teklifi Brüksel’e gönderilmeden önce,
or tak la r  a ras ›nda b i r  ön söz leflme
(memorandum of understanding, MOU)
yap›lmas› ve konsorsiyum sözleflmesinin ana
hatlar›yla saptanmas› tavsiye edilmektedir.
MOU proje deste¤i onaylanmadan yap›l›r ve
gelecekteki olas› ihtilaflar›n önlenmesi
hedeflenir.

Gizlilik kurallar›, komisyondan gelecek olan
kayna¤›n ortaklar aras›nda nas›l paylafl›laca¤›,
fikri mülkiyet ile ilgili düzenlemeler, yükümlülükler
ve haklar MOU’da saptanmal›d›r. Konsorsiyum
oluflumu tamamland›ktan sonra müzakere
aflamas›nda gereken konsorsiyum sözleflmesinde
(consortium agreement) bu hususlar daha etrafl›
ve ba¤lay›c› flekilde ele al›nmal›d›r.
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• Müzakere haz›rl›k k›lavuzu (negotiation
guidance notes)

• Hibe Sözleflmesi (Grant Agreement, GA) ve
ekleri, (Annex II - General Conditions, v.d.)

• Hibe Sözleflmesi Haz›rlama Formlar› (Grant
Preparation Forms,(GPFs),

• Mali k›lavuz (Financial Guidelines)

• Konsorsiyum sözleflmesi için tavsiyeler (checklist
for a consortium agreement)

• ve bunlardan baflka gereken yard›mc› bilgiyi

içeren belgeler gönderilir.

Koordinatör, hakemlerin de¤erlendirme
raporuna (ESR) uygun taslak bir Hibe
Sözleflmesi (GA) ve onun eki olan teknik
flartnameyi (Annex I; DOW) haz›rlar. Bu ifl için
kullan›lan Hibe Sözleflmesi Haz›rlama Formlar›
(GPFs) asl›nda proje teklifinin B k›sm›n›n revize
edilmifl fleklidir. DOW projenin detayland›r›lm›fl
bütçesini de içerir. GPFs internet üzerinden
bir BT-arac› kullan›larak doldurulur. Müzakere
teknik ve mali-yasal konularda sürdürülür.
Müzakere sürecinde konsorsiyum bütçesi PO
taraf ›ndan azalt › labi l i r ,  baz› ortaklar
konsorsiyumdan ç›kar›labilir, yeni ortaklar
koordinatöre tavsiye edilebil ir. Bunun
sonucunda projenin teknik k›sm› olan DOW
revize edilir ve hibe sözleflmesinin teknik
flartnamesi Ek I olarak an›l›r (Annex I,
description of work, DOW). Proje süreci art›k
nihai DOW üzerinden denetlenecektir. DOW
ve di¤er tüm belgeler üzerinde mutabakat
sa¤land›ktan sonra Komisyon sözleflmeyi
koord inatöre imzalamas ›  i ç in  i le t i r .
Koordinatörün imzas›ndan sonra Komisyon
ad›na PO sözleflmeyi imzalar; sözleflme art›k
geçerlidir. Bundan sonra koordinatör di¤er

ortaklara A-formlar›n› (mutabakat metni)
imzalat›r; konsorsiyum yasal olarak çal›flmaya
bafllar.

3.3. Kabul Edilen Giderler

3.3.1 Dolays›z Giderler (Direct Costs)

Yararlan›c› taraf›ndan do¤rudan proje için
yap›lan her türlü harcama dolays›z gider
s›n›f›ndad›r.

Proje ile ilgili her türlü mant›kl› ve ekonomik
masraf gider olarak kabul edilir. Kabul edilen
giderlerin genel prensipleri:

a) Aktüel (harcamalar›n yap›lm›fl ve belgelenmifl
olmas›), ekonomik (en uygun fiyata en faydal›
hizmet veya mal al›m›) ve gerekli (projede
taahhüt edilen iflleri yapmak için gerekli)
olmal›d›r.

b) Yararlan›c›n›n muhasebe sistemine uygun
olarak muhasebelefltirilmifl olmal›d›r.

c) Proje süresi içinde harcanm›fl olmal›d›r.

d)  Yarar lan ›c ›n ›n  muhasebe s i s temi
yararlan›c›n›n yaflad›¤› ülkenin kurallar›na
uygun olmal›d›r. Bu kurallar Türkiye’deki kamu
kurumlar› için 25 Mart 2005 tarihli Resmi
Gazetede ‘ Avrupa Birli¤i ve Uluslararas›
Kurulufllar›n Kaynaklar›ndan Kamu ‹darelerine
Proje Karfl›l›¤› Aktar›lan Hibe Tutarlar›n›n
Harcanmas› ve Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin
Esas ve Usuller’ ad› alt›nda yay›nlanm›flt›r.

e) Giderler yararlan›c›n›n ifl alan›na ve flirket
kültürüne uygun olmal›d›r (örnek bkz. 3.3.1.2
Seyahat ve harc›rah giderleri.

Ayr›nt›lar›na girmeden ve k›saca ifade edilirse
kar amac› ile ilgili her türlü kalem ve dolayl›
vergiler (KDV, vb) gider olarak kabul ve telafi
edilmez. Türkiye’de ÇP fonlar›n›n Katma De¤er
Vergisinden muaf tutulmas› için gereken yasal
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düzenleme 20 May›s 2005 tarihli ve 25820 say›l›
Resmi Gazete'de yay›nlanm›flt›r.  www.fp7.org.tr

Uçak biletlerine ilave edilen havaalan› vergileri
zaman zaman tart›flma konusu olmaktad›r.
Genel olarak havaalan› vergileri gerçek bir
vergi olmay›p havaalan› hizmetleri için al›nan
bir ücrettir. Faturada yak›t, sigorta, hizmet
pay›, fiyat› gibi ibareler varsa bunlar kabul
edilebilir giderlerdir. Ancak sadece havaalan›
vergisi ibaresi varsa, yararlan›c›n›n bir belge
yard›m› ile bu verginin vergi olmad›¤›n›
kan›tlamas› gerekmektedir.

7.ÇP’de bütçede beyan edilen gider kalemleri
aras›nda aktarma yap›labilir. Belirli gider kalemleri
için baz› kurallar geçerlidir:

3.3.1.1 Personel Giderleri

Destekler a¤›rl›kl› olarak personel maafl›,
seyahat ve harc›rah kalemlerine verilmektedir.
Kar amac› gütmeyen akademik, ö¤retim ve
araflt›rma kurumlar› ile KOB‹’lerde personel
giderleri % 75, di¤er tüm kurumlarda % 50
oran›nda desteklenir. Destekler brüt maafl
üzerinden ve maafl bordrolar› esas al›narak
hesaplan›r. Böylece tüm sosyal, sa¤l›k ve
emeklilik kesintileri de destek kapsam›ndad›r.

Proje ile ilgili ifllerde çal›flan personelin sadece
proje için çal›flt›¤› saatler destek kapsam›ndad›r.
Kurumlar y›ll›k verimli çal›flma günlerini
hesaplayarak oransal olarak bordroda belirtilen
çal›flma günlerinden eksilterek deste¤e taban
olacak günleri saptamal›d›r.

Bunun haricinde yararlan›c› kurumun çal›flanlar›
gerçek çal›flma saatlerini günlük, haftal›k veya
ayl›k çizelgelerde belirtmeli, ka¤›t veya
bilgisayar ortam›nda saklamal›d›r. Bu çizelgeler
yararlan›c›n›n proje yürütücüsü taraf›ndan
kontrol edilir.

Tablo 6:  Y›ll›k verimli çal›flma günleri
hesaplanmas›, bir örnek

Bir y›lda toplam gün 3 6 5

Hafta sonlar› -104

Y›ll›k izin -21

Resmi v.d.tatiller -15

Hastal›k v.d. mazeretler -15

Y›ll›k verimli çal›flma günleri 2 1 0

3.3.1.2 Seyahat ve Harc›rah Giderleri

Seyahat ve harc›rah giderler yararlan›c›n›n ifl
alan›na ve flirket kültürüne uygun olmal›d›r.
Örnek: Kurumun yöneticisi her zaman ekonomi
s›n›f›nda uçuyorsa, proje toplant›lar›na
giderken birinci s›n›f uçamaz. Ancak yöneticinin
her zaman birinci s›n›fta uçtu¤u muhasebe
defterinde geriye dönük ispatlanabilirse, proje
deste¤ini birinci s›n›f bilet için kullanabilir.
Türkiye’de baz› üniversitelerde oldu¤u gibi
konaklama ve harc›rah giderleri götürü bir
flekilde karfl›lan›yorsa, ÇP projelerinde de bu
sistem geçerli olur.

3.3.1.3 Demirbafl Giderleri

Demirbafllar için verilecek destek yararlan›c›n›n
kulland›¤› amortisman sistemi ve projede
kullanma süresi dikkate al›narak hesaplan›r.
Yararlan›c›n›n kulland›¤› sistemde bir cihaz›n
amortisman süresi 5 sene ise ve proje
kapsam›nda 2 sene kullan›lacaksa de¤erinin2/5
oran›nda bütçeye yaz›labilir. Bu 2/5 oran›ndaki
de¤er sanayi kurumunda % 50, KOB‹ ve
Üniversitede % 75 olarak desteklenir. Demirbafl
ekipman›n nakliyesi, kurulumu, devreye
al›nmas› v.b. gibi tüm masraflar gider olarak
gösterilebilir.
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3.3.1.4 Sarf Malzemesi Giderleri

Proje için gereken her türlü sarf malzemesi
gider olarak bütçelenebilir. Sarf malzemelerinin
tan›m› yararlan›c›n›n ola¤an uygulamas›na
göre yap›l›r. Örne¤in bir laboratuvar›n sarf
malzemesi olarak kulland›¤› bir analiz cihaz›
parças› baflka bir laboratuvar için demirbafl
say›labilir. Önceki dönemlerde bu parça hangi
kalemden temin edilmifl ise o kalemde proje
bütçesine dahil edilir.

3.3.1.5 Alt Yüklenicilik Giderleri

Alt yüklenici hizmetleri için yap›lan harcamalar
dolays›z gider olarak kabul edilir. Ancak
yararlan›c›lar proje ile ilgili esas görevleri
tafleronlara devredemez. Tafleronlar projenin
gerçekleflmesi için gereken tali ve yard›mc›
iflleri üstlenebilirler.

Örnek: Yararlan›c›lardan bir KOB‹ çiftlikler için
küçük boyutta prototip bir biyogaz tesisi imal
edecek, devreye alacak ve çal›flt›rarak sitemin
uygunlu¤unu gösterecektir (demonstration).
Biyogaz reaktörü daha iyi izolasyon için topra¤a
gömülecektir. Hafriyat ve betonarme iflleri bir
tafleron taraf›ndan yap›lacakt›r.

3.3.1.6 Denetim Sertifikas› Giderleri

Mali denetim ve yöntem denetimi sertifika
giderleri yönetim giderlerinden say›lmakta ve
tüm proje tiplerinde % 100 oran›nda
desteklenmektedir.

3.3.2 Dolayl› Giderler (overhead)

Dolayl› giderler yararlan›c›n›n do¤rudan proje
için yapt›¤› harcamalar›n d›fl›nda fakat
yararlan›c›n›n muhasebe sisteminde dolays›z
harcamalarla iliflkilendirilebilen giderlerdir.
Dolayl› giderler (overhead) yönetim, teknik ve
lojistikle ilgili yararlan›c›n›n genel giderlerini
kapsar. Genel olarak tesis ve bina amortisman›,
su, gaz elektrik gibi enerji giderleri, bak›m,
onar›m, sigorta, ofis hizmetleri, ekipman› ve
sarf malzemeleri, iletiflim, posta, biliflim
giderleri, güvenlik, muhasebe, insan kaynaklar›,
hukuk dan›flmanl›¤›, e¤itim, dokümantasyon
gibi yönetiflim giderleri dolayl› gider olarak
kabul edilir.

Dolayl› giderler yaralan›c›n›n muhasebe sistemi
kullan›larak saptan›r. E¤er analitik bir muhasebe
sistemi kullan›l›yorsa dolayl› giderler otomatik
olarak kaydedilmektedir. Analitik muhasebe
sistemine sahip olmayan yararlan›c›lar basit
metotlarla dolayl› giderlerini hesaplayabilir.

Örnek: Bir kurum ayn› anda üç proje yapmaktad›r.
1. proje AB taraf›ndan desteklenmektedir.
Kurumun y›ll›k kabul edilebilir dolayl› giderleri
10 000 ’dur. Kurum AB projesi için harcanan
dolayl› giderlerini iki ayr› yöntemle saptayabilir:

Çal›flma süresi yöntemi:

Kurumun projelerde y›ll›k toplam çal›flma süresi
2000 saattir. Böylece bu kurum AB destekli
projesinde 3000  y›ll›k dolayl› gideri bütçesine
alabilir.

Çal›flma Saati oran› 10 000 / 2000 saat  = 5  /saat

Proje 1:  600 saat  >  600 x 5   = 3000  dolayl› gider

Proje 2:  400 saat  >  400 x 5   = 2000 dolayl› gider

Proje 2: 1000 saat  > 1000 x 5  = 5000  dolayl› gider
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Proje 1: 30 000  > 30 000 x 0.1 = 3000  dolayl› gider

Proje 2: 20 000   > 20 000 x 0.1 = 2000  dolayl› gider

Proje 2: 50 000   > 50 000 x 0.1 = 5000  dolayl› gider

Personel 400 000 

Tafleron 100 000 

Seyahat  10 000  

Demirbafl 100 000 

Sarf malzemesi   40 000 

Toplam dolays›z gider 650 000 

Götürü Dolayl› Gider Oranlar› % 20

Dolayl› giderlerini hesaplayamayan veya
hesaplamak istemeyen yararlan›c›lar götürü
dolayl› gider oran› olan % 20'yi talep edebilirler.
Bu durumda yararlan›c› sadece dolays›z
giderlerinin hesab›n› vermek durumunda olup,
% 20'lik fonu belge göstermeden hakedebilir.
Örnek:

Yaralan›c›n›n dolays›z proje giderleri:

Personel gider oran› yöntemi:

Kurumun y›ll›k personel gideri 100 000 
Personel gider oran› 10 000  / 100 000  =
0.1 (%10)

Dolays›z gider hesaplamas›: 650 000 - 100 000
(tafleronluk hizmeti) = 550 000  x %20 =
110 000 . Yararlan›c›n›n proje bütçesi: 650 000
+ 110 000 = 760 000 .

Geçici oran % 60

2010 y›l›na kadar geçerli olan % 60 tutar›nda
götürü dolays›z gider oran›n› kullanmak için
belirli flartlar›n oluflmas› gerekmektedir:

1. Kurumun yasal durumu: kar amac›
gütmeyen kamu kurumlar›, yüksek ö¤retim,
araflt›rma kurumlar›, KOB‹'ler (personel say›s›
250'den az, y›ll›k ciro 50 Milyon 'dan az
ve/veya y›ll›k bilanço 43 milyon  'dan az olan
flirketler)

2. Kurumun muhasebe sistemi: dolayl› ve
dolays›z giderleri ay›ramaz

3. Proje ve ifl tipi: Araflt›rma, gelifltirme,
teknoloji ve uygulama iflleri, NoE, CP ve KOB‹
projeleri

2010-2013 aras›nda ise geçici götürü oran
düflürülerek %40 olarak belirlenmifltir.

3.4. Destek Oranlar›

6.ÇP'de konsorsiyuma kat›lan her kurum
kulland›¤› muhasebe sistemini yans›tan bir
bütçe tipi seçerdi.

Kurum bu yöntemle de AB destekli projesinde
3000  y›ll›k dolayl› gideri bütçesine alabilir.



Costregime    Aç›klama Organizasyon tipi ve götürü 
           dolayl› gider deste¤i

FC Muhasebe sistemi dolayl›/dolays›z
giderleri analitik veya basit
sistemlerle ay›rabilen kurumlar

FCF

7.ÇP'de bu sistem de¤ifltirilmifltir. Prensip olarak
yararlan›c›lar proje ile ilgili tüm giderlerini
bildiriler. Bu giderler do¤rudan ve dolayl›
gider lerdir .  Ancak dolayl ›  gider ler ini
hesaplayamayanlar 6.ÇP'de oldu¤u gibi % 20
götürü bir dolayl› harcamalar gideri talep
edebilirler. 6.ÇP'de kullan›lan AC modeli 7.ÇP'de
kald›r›lm›flt›r. 7.ÇP'de AC modelinden yeni
sisteme geçifli yumuflatmak hedefi ile geçifl
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dönemi için daha yüksek götürü dolayl› gider
oranlar› saptanm›flt›r. Üniversiteler, araflt›rma
merkezleri, akademiler gibi kar amac›
gütmeyen kurumlar için FCF modelindeki
götürü dolayl› gider destek oran› (overhead)
2007-2010 y›llar› aras›nda % 60, olarak
saptanm›fl, 2010-2013 y›llar› aras›nda ise bu
oran % 40 olmufltur.

Tablo 7:  6.ÇP'de bütçe modelleri

Bütçe ‹sim Kurum tipi Destek
modeli

AC Additional cost Gerçek kifliler, kar amac› gütmeyen sadece dolays›z giderler 
flat rate kurumlar, üniversiteler (muhasebe desteklenir, dolayl› giderler

sistemi dolayl›/ dolays›z giderleri (overhead) dolays›z giderlerin
ay›ramaz) %20'si oran›nda desteklenir

FC Full cost Her türlü tüzel kiflilik, (muhasebe tüm dolays›z ve dolayl› giderler
sistemi dolayl›/dolays›z giderleri (overhead) destek kapsam›ndad›r
ay›rabilir)

FCF Full cost Kar amac› gütmeyen kurumlar, FC modelinin basiti, dolayl›
flat rate KOB‹'ler (muhasebe sistemi dolayl›/ giderler (overhead) dolays›z

dolays›z giderleri ay›ramaz) giderlerin %20'si oran›nda
desteklenir

Kaynak: Financial guidelines, 2005

Tablo 8:  7. ÇP'de gider düzenleri (cost regime), Guide to Financial Issues, 24/07/2007

Sanayi kurulufllar›nda götürü dolayl›
gider deste¤i % 20 KOB‹, üniversiteler,
kar amac› gütmeyen kamu ve araflt›rma
kurumlar› 2007-2010 aras›nda % 60
2010’dan sonra % 40’tan az
olmayan dolays›z gider deste¤i

Tüm tüzel kiflilk ve kurumlar, tüm
dolayl› giderlerini beyan ederler

Muhasebe sistemi
dolayl›/dolays›z giderleri
ay›ramayan kurumlar
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Afla¤›daki hesap örneklerinde görülece¤i gibi AC
modelinin kald›r›lmas› ve üç y›ll›k bir geçifl dönemi
oluflturulmas› ile akademik kurumlar 6.ÇP’ye oranla
çok daha yüksek oranlarda desteklenebileceklerdir.

7. ÇP’de destek oranlar› proje tiplerine (funding
regimes) ve yararlan›c› kurumlar›n yasal durumuna
göre farkl›d›r. Kar amac› gütmeyen kurumlar›n

destek oranlar› kar amac› güden kurumlardan
daha yüksektir. KOB‹’ler 7.ÇP’de daha yüksek
oranda desteklenmekte ve kar amac› gütmeyen
kurumlar›n s›n›f›nda yer almaktad›r.

‹flbirli¤i projeleri (CP - Collaborative Projects) ve
mükemmeliyet a¤lar› (NoE - Networks of Excellence)
için destek oranlar› Tablo 9’da verilmifltir.

‹fl tipleri (activity categories) Kamu akademi araflt›rma
ve KOB‹

Ticari kurumlar

Araflt›rma, teknoloji gelifltirme, % 50 % 75
inovasyon (RTD)

Uygulama (demonstration) %35 %50

Di¤er:
Tan›t›m (dissemination), (networking), % 100 % 100
Koordinasyon, fikri mülkiyet, rapor,
fizibilite v.b.

E¤itim (training) % 100 % 100

Yönetim (consortium management) % 100 % 100

Dolayl› (overhead) % 50 (FCF modeli % 20) % 60  > 2010 en az %40

Alt yüklenici (subcontracting) % 50 % 75

Tablo 9:  CP ve NoE proje tiplerinde yap›lan iflin niteli¤ine ve kurum kimli¤ine göre destek
oranlar›

Yönetim (consortium management) giderlerinde
6.ÇP'de olan toplam deste¤in azami % 7'si s›n›r›
kald›r›lm›flt›r. Tüm giderler % 100 oran›nda
desteklenecektir.

Koordinasyon ve destek projelerinde (CSA
- Coordination and Support actions: CA, SA),

‹leri araflt›rma projelerinde (Frontier research
actions) ve

E¤itim-kariyer gelifltirme projelerinde tüm ifl
tipleri için destek oranlar› % 100 'dür.
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CSA projelerinde dolayl› gider (overhead) destek
oran› tüm bütçe modellerinde en fazla % 7 ile
s›n›rl›d›r.

Seçilen bütçe modeline göre ayn› harcamay›
yapan kurumlar farkl› destekler almaktad›r. Bu
olgu basit bir örnekte incelenebilir. Örnekte, her
bütçe modelinden bir kurum seçilmifltir. Her
kurumun 85000  personel (maafl, seyahat,
harc›rah) ve 30000  sarf malzemesi (bu iki
gider kalemi RTD kapsam›ndad›r), 10000 
tan›t›m (dissemination) ve 5000  yönetim
(management) gideri oldu¤u kabul edilmifltir.
Yani her kurumun bütçesi 130000 'dur.

Üniversite, Araflt›rma Merkezi

7. ÇP'deki en önemli de¤iflikliklerden birisi art›k
kadrolu akademik personelin (Prof. Doç., Dr.)
maafllar›n›n da gider olarak kabul edilmesidir.
6.ÇP'de bu mümkün de¤ildi. Buna karfl›l›k destek
oran› da 6.ÇP'deki % 100 den % 75'e
düflürülmüfltür. Üç y›ll›k bir geçifl süresinde
(derogasyon) akademik kurumlar›n dolayl›
giderleri (overhead) % 60 olarak kabul edilmifltir.
2010 tarihinden sonra ise bu oran % 40'a
düflmüfltür.

Dolays›z giderleri 130000  olan üniversite bu
hesaba göre 78000  gideri de dolayl› gider
(overhead) olarak bütçesine katar:

130000 + 78000 = 208000 

Tan›t›m (dissemination) ve yönetim (management)
giderleri %100 oran›nda desteklenmektedir. Geri
kalan miktar olan 193000  %75 oran›nda desteklenir:
144750 . Böylece üniversite 130000  do¤rudan
gideri olan projede toplam 159750   ile desteklenir.

Bu destek 2010 y›l›ndan sonra  ise 140250 
ile ve yine dolays›z giderlerden daha fazlad›r.

6.ÇP'de ayn› bütçeye sahip olan üniversitede
projeye kat›lanlar›n hepsinin kadrolu personel

olmas› ve bu personelin 15000  seyahat ve
harc›rah harcamas› yapmas› durumunda,
15000 (seyahat ve harc›rah) + 30000 (sarf
malzemesi) + 10000 (tan›t›m) + 5000
(yönetim) = 60000  tutar›ndaki harcama
gider olarak kabul ediliyor ve % 100 oran›nda
destekleniyordu. Üniversite dolays›z giderin
% 20 oran›nda, yani 12000  dolayl› gider
deste¤i al›yordu. Böylece 6.ÇP'de üniversitenin
verdi¤i 130000  bütçe, 72000  i le
desteklenmifl oluyordu.

KOB‹

KOB‹'lere 6.ÇP'deki destek oran› % 50, 7.ÇP'de
% 75'e yükselmifltir. Üç y›ll›k bir geçifl süresinde
 (derogasyon) KOB‹'lerin de dolayl› giderleri
(overhead) % 60 olarak kabul edilmifltir. 2010
tarihinden sonra ise bu oran % 40'a
düflmüfltür. KOB‹'ye 7.ÇP'de 130000 
üzerinden % 60 oran›nda dolayl› gider deste¤i
olan 78000  tahsis edilecektir: 130000 +
78000 = 208000 . Tan›t›m (dissemination)
ve yönetim (management) giderleri %100
oran›nda desteklenmektedir. Geri kalan miktar
olan 193000  % 75 oran›nda desteklenir:
144750 . Böylece KOB‹, 130000  do¤rudan
gideri olan projede toplam 159750  ile
desteklenir.

Bu destek 2010 y›l›ndan sonra 140250  ile
ve yine dolays›z giderlerden daha fazlad›r.

6.ÇP'de ayn› bütçe ile KOB‹'lerin alabildi¤i
destek 80500  olmakta idi.

Sanayi Kurumu FC Modeli

Sanayi kurumu son iki y›ll›k defterlerini
inceleyerek dolayl› giderlerin personel
giderlerinin % 80'i oldu¤unu saptam›flt›r. Bu
durumda dolayl› gider (overhead) deste¤i
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olarak 68000  destek hanesine yaz›l›r ve
toplam desteklenecek gider 85000 (personel)
+ 30000 (sarf malzemesi) + 68000 (overhead)
+  10000  (d i s sem ina t i on )  +  5000
(management) = 198000  olur. Personel ve
sarf malzemesi FC modelinde % 50 oran›nda,
yönetim ve tan›t›m ise %100 oran›nda
desteklenir. Böylece sanayi kurumunun
130000  olan dolays›z proje gideri ile 106500
destek al›r.

6.ÇP'de destek miktar› 101500  oluyordu.

Sanayi Kurumu FCF Modeli

FCF modeli beyan eden Sanayi kurumuna
7.ÇP'de 130000  üzerinden % 20 oran›nda
dolayl› gider deste¤i olan 26000  tahsis
edilecektir: 130000 + 26000 = 156000 .

Personel ve sarf malzemesi % 50 yönetim ve
tan›t›m %100 oran›nda desteklenir. Böylece
sanayi kurumu 130000  dolays›z gidere
karfl›l›k 85500  destek al›r.

6.ÇP'de ayn› bütçe ile FCF modelindeki kurulufllar›n
alabildi¤i destek 80500  olmakta idi.

Yukar›daki örneklerdeki hesaplanan destek
miktarlar› afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.
Görüldü¤ü gibi 7.ÇP'de tüm kurumlar›n destek
oranlar› artm›flt›r. Sanayi kurumlar›n›n art›fl
oran› en azd›r. KOB‹'ler ve Akademik kurumlar
proje için kulland›klar› dolays›z giderlerin
üzerinde miktarlarla desteklenmektedir. Üç
y›ll›k geçifl döneminde daha da fazla olmak
üzere üniversiteler do¤rudan harcamalar›n›n
yaklafl›k iki kat›n› destek olarak alabileceklerdir.

Tablo 10: 85000  personel, 30000  sarf malzemesi, 10000  tan›t›m ve 5000  yönetim
gideri, toplam 130000  gideri olan 4 kurumun 6. ve 7.ÇP'de ald›klar› destek miktarlar›.

Kurum/ÇP Üniversite KOB‹ Sanayi FC Sanayi FCF
6.ÇP 72000 80500 101500 80500 

7.ÇP 2007-2010 159750 159750 106500 85500 

7.ÇP 2010-2013 140250 140250 106500 85500 

Bu basit örnekte görüldü¤ü gibi kurumlar›n
yasal durumu ve muhasebe sistemi alacaklar›
deste¤i önemli ölçüde etkilemektedir. Burada
bahsedilmesi gereken bir husus FCF modelinde
KOB‹ ve üniversitelere % 60 ve daha sonra
% 40 ve sanayi kurumlar›nda % 20 oran›ndaki
götürü (overhead) deste¤i için gider belgesi
aranmamas›d›r. FC modelinde ise daha yüksek
oranlarda da olabilen 'overhead' giderlerinin
de belgelenerek muhasebe defterine ifllenmifl
olmas› gereklidir.

Komisyonun deste¤i giderlerin telafisi esas›na
uyar. ‹ki ana prensip geçerlidir: kars›zl›k prensibi
(non-profit) ve yard›mc› finansman prensibi
(co-financing). Bu prensipler neticesinde destek
giderlerin % 100'ünü geçemez (non-profit)
ve destek giderlerin % 100'üne eflit olamaz
(co-financing).

NoE ve Marie Curie projelerinde verilen
destekler götürü (lump sum) olup do¤rudan
kifli say›s›na göre ve gider belgesi ibra etmeye
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gerek olmadan verilir. NoE projelerinde bir
y›ll›k araflt›rmac› deste¤i 23500 'dur. Ancak
yay›mlanan çal›flma programlar›na dikkat
etmek gerekmektedir; baz› NoE projelerinde
götürü destek yerine harcamalar›n telafisi
yöntemi uygulanabilir.

KOB‹ (Research for SME's & SME
Associations) Projelerinde Bütçe

6.ÇP'de KOB‹ projelerinden (CRAFT) farkl›
olarak 7.ÇP'de baz› önemli de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Di¤er tüm proje tiplerinde
yararlan›c›lar›n proje kapsam› içinde aralar›nda
yapt›klar› hizmet ve mal al›mlar› gider olarak
kabul edilmez. 7.ÇP'de KOB‹'ler araflt›rmac›
kurumdan (RTD performer) fatura karfl›l›¤›
ald›klar› araflt›rma hizmetini gider olarak
gösterir. KOB‹ projelerinde araflt›rmac›
kurumlar sadece yönetim ve tan›t ›m
(management, dissemination, destek oran›
% 100) gibi ifller için Komisyon taraf›ndan
desteklenir. As›l iflleri olan araflt›rma için ise
giderleri fatura karfl›l›¤›nda ve % 100 oran›nda
KOB‹ taraf›ndan karfl› lan›r. KOB‹' lerin
bütçesinde ise araflt›rma kurumuna verilecek
fonun (RTD, destek oran› % 75) yan›nda
yönetim, tan›t›m (management, dissemination,
destek oran›  % 100) ve uygulama
(demonstration, destek oran› % 50) giderleri
olabilir.

KOB‹ projelerindeki bir di¤er özellik toplam
bütçenin Araflt›rmac› Kurumlar›n fatura etti¤i
miktar›n azami 1.1 kat› olabilmesidir. Örnek:

Araflt›rmac› Kurumlara verilecek Ar-Ge hizmeti
karfl›l›¤› 100 000 

Di¤er giderlerle birlikte toplam bütçe 120 000 

Komisyonun destek verece¤i bütçe 110 000 

3.5. Fikri Mülkiyet Haklar›

ÇP'n›n yasal metinlerinde projeler sonucunda
elde edilen ç›kt›ya 'önplan' (foreground) ad›
verilmektedir. Ön plan bir yaz›l›m, rapor,
prototip, cihaz veya veritaban›, k›sacas›
herhangi bir bilgi olabilir. Bilginin mülkiyet
haklar› çok aç›k bir flekilde düzenlenmifltir.

"Foreground“ ÇP projesi kapsam›nda ve süresi
içinde elde edilen herfley ve her türlü bilgidir.

“Background'' (pre-existing know-how) proje
bafllamadan önce kat›l›mc› kurumun sahip
oldu¤u bilgidir. Bu bilgi patentlenmifl, gizli
veya aç›k olabilir ve kurumun konsorsiyuma
yapt›¤› kaynak katk›s›n›n önemli bir parças›d›r.

Çerçeve Programlar›nda fikri mülkiyet hakk›
kurallar› yal›n ve basittir:

Her kat›l›mc›n›n proje çerçevesi içinde üretti¤i
bilgi sadece kendisine aittir.

E¤er bu bilgi ortak çal›flma sonucunda üretilmifl
ise, ortak mülkiyet söz konusu olur.

Konsorsiyuma dahil olanlar tüzel kiflilerdir
(gerçek kiflilerin konsorsiyumlara kat›l›m› ancak
çok s›n›rl› ve istisnai bir durumdur). Bu nedenle
fikri haklar da bu tüzel kiflilere, yani kurumlara,
aittir. Kurumlarda çal›flan gerçek kiflilerin fikri
mülkiyet hakk› yoktur. E¤er Türkiye'de
üniversiteler gibi kurumlarda çal›flanlar fikri
mülkiyet haklar›na flahsen sahip olabiliyorlarsa,
proje bafllamadan önce üniversite ve
elemanlar› aras›nda bunu telafi eden bir
sözleflme yap›lmal›d›r.

Projenin bütünü ortaklar›n üretti¤i bilgi
parçalar›ndan oluflmaktad›r ve her kurumun
elde etti¤i bilgi kendi mal›d›r. Proje ç›kt›s›n›
bir bütün olarak de¤erlendirmek için
kurumlar›n aralar›nda lisans, hak devri vs gibi
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anlaflmalar yapmalar› gerekir. Konsorsiyuma
dahil olan ortaklar›n ancak bir k›sm›n›n proje
ç›kt› lar›n› t icari olarak de¤erlendirme
potansiyeli vard›r. Konsorsiyum kurulurken
bu denge unsuru da dikkate al›nm›fl olmal›d›r.
Konsorsiyum sözleflmesinde elde edilecek
bilginin ortaklar aras›ndaki paylafl›m esaslar›n›n
belirlenmesinin ne kadar önemli oldu¤u burada
görülmektedir.

'Foreground' korunmaya de¤er ise sahibi
taraf›ndan patentlenebilir. Bilgiyi üreten kurum
koruma ifllemlerini yerine getirmez ise
Komisyon bu ifli üstlenebilir. Hedef, projeler
dahilinde üretilen bilginin kullan›lmas›d›r. Bu
nedenle yararlan›c›lar ürettikleri 'foreground'u
kullanmak ve tan›tmak yükümlülü¤ündedir.
Tan›t›m, yani yay›nlamadan, 45 gün önce
yararlan›c› di¤er konsorsiyum üyelerini
haberdar eder; gözden kaçm›fl ve korunmaya
de¤er bilgilerin konsorsiyum üyeleri taraf›ndan
de¤erlendirilmesine f›rsat tan›n›r. 'Foreground'
yararlan›c› taraf›ndan baflka bir kuruma
transfer edilebilir. Ancak bu durumda da yaz›l›
olarak konsorsiyum üyelerinin haberdar
edilmesi ve bir itiraz gelmemesi gerekmektedir.
ÇP d›fl›ndaki ülkelere yap›lacak 'foreground'
transferine Komisyon da itiraz edip engel
olabilir.

KOB‹ projelerinde fikri mülkiyet haklar›

KOB‹ projelerinin fikri mülkiyet haklar›
aç›s›ndan istisnai bir konumu vard›r. KOB‹ ve
KOB‹ Birliklerinin araflt›rma projelerinde üretilen
bilgi (foreground) konsorsiyumdaki KOB‹'lerin
ortak mülkiyetine geçer. Bu ortak mülkiyetin
nas›l paylafl›laca¤› yap›lan sözleflmeler
çerçevesinde saptan›r. Araflt›rmay› yapan
kurumlar bilgi üzerinde hak iddia edemezler.

Proje imzalanmadan önce yap›lan konsorsiyum
sözleflmesinde, araflt›rmac› gruplar›n (RTD
performers) bilgiye ulaflma ve kullanma haklar›
saptanmal›d›r. KOB‹'ler ad›na araflt›rmay› yapan
kat›l›mc›lar, aksi sözleflme ile kararlaflt›r›lmaz
ise, ürettikleri bilginin kullanama haklar›n›
proje süresi içinde aktaramazlar.

3.6. Kullanma Haklar› (Access Rights)

Konsorsiyuma dahil bir yararlan›c› proje
çerçevesinde yükümlü oldu¤u iflleri yapabilmek
için di¤er bir yararlan›c›n›n üretti¤i bilgiye
ihtiyaç duyar. Bu müflteri - tedarikçi iliflkisi
çal›flma paketleri olarak teknik flartnamede
(Annex I, DOW) aç›kça belirtilmifltir. Bilginin
bir kurumdan di¤erine aktar›lmas› Kullanma
Hakk› (access right) olarak tan›mlan›r.

Üretilen bilgi tüm yararlan›c›lar taraf›ndan
kullan›lamaz. Kullanma haklar› ancak gerekçe
ile kazan›l›r. Bu gerekçe de teknik flartnamede
yaz›l›d›r. Kullanma haklar› herhangi bir lisans
ücreti talep etmeden gereksinim duyan
yararlan›c›lara aktar›l›r. 'Background' bilgilere
di¤er yararlan›c›lar projede tan›mlanan ifl
planlar› kapsam›nda gereksinim duyarlarsa,
bunlar lisans ücreti talep etmeden ve sadece
proje süresi içinde aktar›lmal›d›r. Ancak e¤er
bir kurum proje bafllamadan yap› lan
konsorsiyum sözleflmesinde 'background'
bilgisini kulland›rmak istemedi¤ini beyan etmifl
ve bu da kabul edilmifl ise, proje süresince bu
yükümlülü¤e girmez. Fikri mülkiyet haklar›n›n
paylafl›m› ve kullan›m› gibi hususlar›n
konsorsiyum sözleflmesinde saptanm›fl olmalar›
gereklidir.

3.7. Finansman

Komisyonun mali deste¤i konsorsiyum ad›na
koordinatöre iletilir. Destek yararlan›c›lara
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de¤il, konsorsiyuma verilir; Koordinatör sadece
arac›d›r. Paran›n konsorsiyum içinde hangi
oranlarda ve ne zaman da¤›t›laca¤›n› ortaklar
kararlaflt›r›r ve konsorsiyum sözleflmesinde
(CA) belgelerler. Bu nedenle projenin sa¤l›kl›
yürümesi için konsorsiyum sözleflmesinin her
ihtimali göz önüne alarak düzenlenmifl olmas›
gerekir. Mali yönetim konusunda bilgi almak
için www.finance-helpdesk.org adresine
müracaat edilebilir.

3.7.1. Periyodik Ön-Finansman (Avans)
Sistemi

Konsorsiyumlar›n çal›flmalar›n›n aksamamas›
için periyodik ön-finansman sistemi uygulan›r.
Birinci raporlama döneminin bütçe pay›n› aflan
ödeme ilk hibe sözleflmesinin imzalanmas›n›n
ard›ndan 45 gün içinde koordinatörün banka
hesab›na gönderilir. Bu miktardan yap›lan %5
kesinti Komisyon taraf›ndan Garanti Fonuna
transfer edilir. Koordinatör Konsorsiyum
Sözleflmesinde saptanan yönteme göre
yararlan›c›lar›n hesaplar›na ödemeleri yapar.
Ön-finansman, final ödeme say›lana kadar
AB'nin mülkiyetindedir ve potansiyel bir borç
say›l›r (konsorsiyumun Komisyona borcu).

3.7.2. Raporlar

Komisyon proje giderlerini k›smi olarak
karfl›layarak destek verir. Destek, konsorsiyuma
projenin bafllamas› ile avans olarak yollan›r.
Bu avans› hak etmek için Hibe Sözleflmesinde
(GA) saptanan raporlama dönemlerinin
sonunda afla¤›daki belgelerin sunulmas›
gerekir:

3.7.2.1. Mali Rapor

Dolayl› ve dolays›z kabul edilebilir gider
belgelerinin ibras›, bütçe modeli ve destek
oranlar› bilgileri mali raporun içeri¤idir. Her

yararlan›c›n›n istenen mali bilgileri iflledi¤i C-
formlar› (GA, Annex IV) koordinatör taraf›ndan
derlenerek rapor tamamlan›r.

Giderler  cinsinden raporlan›r.  haricinde
para birimleri kullanan yararlan›c›lar›n kur
hesaplamas›nda iki seçenekleri vard›r:

- Fatura tarihinde geçerl i olan kur

- Rapor döneminin son ay›n› takip eden
ay›n ilk gün kuru

Her iki seçenekte de Avrupa Merkez
Bankas›n›n (European Central Bank, ECB) döviz
kurlar› esast›r (http://www.ecb.int/stats/
eurofxref/).

3.7.2.2 Teknik ve Yönetim Raporlar›

Proje baflar›s›n›n k›stas› projenin teknik
flartnamesidir (Annex I, DOW). Buna göre
raporlama döneminde taahhüt edilen ve
gerçekleflen teknik ifller karfl›laflt›r›larak
raporlan›r. Yine DOW'da belirtilen yönetim ile
ilgili ifllerin (toplant›lar, kararlar vb.) raporu
da yaz›l›r. Bu raporlarda belirtilen ifllerin
yap›lmas› için gereken harcamalar mali raporda
verilmifltir.

3.7.2.3 Denetim Sertifikalar›

1. Mali Denetim Sertifikalar› (Certificate
on Financial Statements, CFS)

6.ÇP'de mali rapora ek olarak ba¤›ms›z bir
denetçiden sertifika (audit certificate)
istenmekte idi. Hedef Komisyonun mali
denetim yükünü hafifletmekti. Bu uygulama
7.ÇP'de de devam etmektedir ancak sertifika
say›s› 375 000  s›n›r› ile azalt›lm›flt›r. Götürü
usulle yap›lan desteklerde (Marie Curie vs gibi)
sertifika gerekmez. Türkiye'de Yeminli Mali
Müflavirler bu sertifikalar› Hibe Sözleflmesinin
ekindeki D formuna uygun olarak (GA, Form
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D, Annex VII) düzenleyebilirler. Denetçi,
harcamalar›n projenin teknik flartnamesine ve
ÇP kurallar›na göre yap›ld›¤›n› sertifikada
beyan eder. Kamu kurumlar›n› yetkili bir kamu
mercii (say›fltay vb gibi) veya kifli denetleyebilir.
Denetim sertifikas› CFS, 7.ÇP'de ancak
Komisyonun yararlan›c›ya aktard›¤› kümülatif
destek 375 000 'yu geçince gerekli
olmaktad›r. Bu ilk sertifikadan sonra kümülatif
destek miktar› tekrar 375 000  'yu geçerse
bir sertifika daha gerekecektir. Böylece 6.ÇP'de
elefltirilen sistem basitlefltirilmifl ve daha az
destek alan yararlan›c›lar korunmufltur.

Geçmifl çerçeve programlar›nda verilen mali
raporlarda en fazla hatan›n dolayl› giderlerin
hesaplanmas›nda ve personel giderlerinde
oldu¤u saptanm›flt›r. Bu hatalar›n azalt›lmas›
için 7.ÇP'de iki yeni denetim sertifikas›
getirilmifltir: yöntem ve personel denetim
sertifikalar›. Bu sertifikalar zorunlu de¤il ve
ancak geçmifl programlarda birden çok projeye
dahil olan yararlan›c›lar içindir.

2. Yöntem Denetim Sertifikas› (Certificate
on the Methodology)

Yöntem sertifikas›nda (GA, Form E, Annex
VII)  ba¤›ms›z bir denetçi  taraf ›ndan
yararlan›c›n›n personel ve dolayl› gider
hesaplama yöntemlerini denetlenir. Yararlan›c›
proje süresince ara ödemelerde mali denetim
sertifikas› (CFS) yükümlülü¤ünden muaf olur,
sadece f inal mal i  raporu denetlenir.

3. Ortalama Personel Gideri Denetim
Sertifikas› (Certificate on Average Personnel
Cost)

Baz› flirketlerde örne¤in y›lsonunda personele
çeflitli baflar› primleri v.b. ödenmektedir.
Dolays›z giderlerin raporlanmas›nda ise

ödenmifl bordrolar esas al›nmaktad›r. Bu
nedenle bilhassa büyük flirketlerin talebi
üzerine 7.ÇP'de ortalama personel gideri
beyan› da kabul edilmektedir. Ba¤›ms›z bir
denetçi taraf›ndan verilen denetim sertifikas›
ortalama personel giderlerini tayin eder.

Denetim sertifikas› harcamalar› da gider olarak
kabul edilir ve yönetim giderleri kaleminden
% 100 oran›nda desteklenir. Denetim
sertifikalar›, yararlan›c›lar› mali aç›dan aklamaz.
Proje bitiminden itibaren 5 sene süresince
Komisyon taraf ›ndan mal i  kontrol ler
düzenlenebilir.

3.8. Kontroller

Hibe söz leflmes i  (grant  agreement)
imzalanmadan önce (ex-ante controls) ve proje
süresi içinde ve sonras›nda (ex-post controls)
olmak üzere iki çeflit kontrol mekanizmas›
vard›r.

3.8.1 Hibe sözleflmesinden önceki
kontroller

Ex-ante kontroller 7.ÇP'de yeniden düzenlenmifl
ve kriterler standardize edilmifltir. Kontrol
sözcü¤ü yerine do¤rulama (verification)
benimsenmifltir. Yararlan›c›n›n varl›¤›, yasal
durumu, operasyon kapasitesi ve mali
kapasitesi do¤rulanmaktad›r. Bu ifllemler proje
teklif formlar›ndaki (proposal submission form,
PSF) ve hibe sözleflmesi haz›rl›k formlar›ndaki
(grant agreement preparation form, GPF)
veriler kullan›larak belirli sabit kriterler
çerçevesinde yap›l›r. 6.ÇP'de Komisyonla
yap›lan hemen her yaz›flmada çeflitli idari ve
mali bilgiler vermek gerekiyordu. 7.ÇP'de
oluflturulan Tekil Kay›t Sistemi (unique
registration facility, URF) ile yararlan›c›lar›n
bu bilgileri sadece bir kez bildirmeleri yeterli
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olacakt›r. Yararlan›c›lara URF taraf›ndan verilen
numara (participant identity code/ URF
registraton number) kullan›larak projelere
kat›l›m sa¤lanacakt›r.

3.8.1.1 Varl›k ve Yasal Durum do¤rulamas›

Gerçek ve tüzel kiflilerin ve kamu kurumlar›n›n
varl›¤›n› ve yasal durumlar›n› belirten beyan
ve belgeleri ibra etmeleri gerekir. Bunlar kimlik,
vergi numaras›, ticari gazete kayd› gibi
belgelerin kopyalar›d›r. Destek oranlar›n›n
saptanmas›nda kurumlar›n yasal durumu öne
ç›kt›¤› için (Bkz. 3.4) flirketlerin KOB‹ statüsü
veya kar amac› gibi konularda do¤ru beyanda
bulunmalar› önem kazanm›flt›r.

3.8.1.2 Operasyon Kapasitesi Do¤rulamas›

Yararlan›c›lar proje teklifinde kurumlar›n› ve
projede görev alacak personeli tan›t›rlar. Ba¤›ms›z
hakemler proje teklifini de¤erlendirirken tek tek
yararlan›c›lar ve tüm olarak da konsorsiyumun
taahhüt etti¤i iflleri yapabilece¤ine dair bir hüküm
verirler. De¤erlendirme kriteri uygulama'dan
(implementation) efli¤in üzerinde puan alan
projeler ikinci aflamaya geçebilir.

3.8.1.3 Mali Kapasite Do¤rulamas›

Komisyon, yararlan›c›lar› mali güçlerini hibe
sözleflmesi imzalanmadan denetler. Garanti
fonu uygulamas› ile mali denetimden muafiyet
6.ÇP'ye göre artm›flt›r. Burs alan gerçek kifliler,
kamu kurumlar›, uluslararas› organizasyonlar,
yüksek ö¤retim kurumlar› ve Komisyondan
500 000 'dan az destek alan ticari kurumlar
mali kontrollerden muaft›r.

Ticari bir kimli¤i olan koordinatör kurumlar
destek miktarlar› 500 000 'dan az da olsa
mali kontrole tabidirler. Bunun d›fl›nda
Komisyon elindeki bilgilere dayanarak gerekli

gördü¤ü kurumlardan mali durumlar›n› beyan
etmelerini isteyebilir.

Mali kontrole tabi olan, yani ticari tüzel kifli olan
koordinatörler ve destek miktar› 500 000 'dan
fazla olan ticari kurumlar son bir y›ll›k bilanço,
kar-zarar hesab› gibi belgeleri Komisyona iletirler.
Komisyon kamu fonlar›n› da¤›t›rken bir banker
gibi davran›r. Projenin baflar›l› olmas› için
kurumlar›n mali yap›s›n›n güçlü olmas› gerekir.
Mali durumun de¤erlendirilmesi için saptanan
likidite (liquidity), borç ödeyebilme (solvency)
ve karl›l›k (profitability) kriterlerinden yeterli
puan almak gerekmektedir. Komisyon
yararlan›c›lar›n mali durumlar›n› kendilerinin
de¤erlendirebilece¤i bir yaz›l›m› hizmete
sunacakt›r.

Mali durumu zay›f olan koordinatörler projelere
ancak yararlan›c› olarak kat›labilir. Komisyon
bir kurumun mali durumunu yetersiz bulursa
projeye kat›lmas›n› engelleyebilir.

3.8.2 Proje Süresinde ve Sonras›ndaki
Kontroller

Ex-post kontroller proje süresince veya proje
bittikten sonra 5 sene içinde yap›labilir. Teknik,
etik ve mali konularda kontroller yap›l›r.
Komisyon denetçi olarak AB memurlar› veya
sözkonusu ülke içinden görevlendirdi¤i
kurumlar› kullanabilir. Denetlenen, Komisyon
denetçilerine her türlü kolayl›¤› göstermekle
yükümlüdür. Mali kontrollerde muhasebe
defterleri denetlenir. Bu nedenle proje ile ilgili
tüm kay›tlar›n özenle saklanmas› gerekir.
7.ÇP'de sözleflme (grant agreement) öncesi
yap›lan mali kontrolde zay›f bulunan flirketler
proje süresince daha s›k› bir gözetim ve
denetime tabi olacaklard›r.
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3.9. Garanti Fonu

6. ÇP'de geçerli olan mali ortak sorumluluk
yani 'kat›l›mc›lardan biri sözleflmeyi ihlal ederse
ve konsorsiyum bu ihlali düzeltemez ise,
Komisyon di¤er kat›l›mc›lar› sorumlulu¤a
ça¤›rabilir' sistemi 7.ÇP'de iptal edilmifltir.
Bunun yerine garanti fonu sistemi gelmifltir.
Her kat›l›mc›n›n avans›ndan % 5 oran›nda
kaynak kesilerek Komisyon taraf›ndan bankaya
yat›r›l›r ve garanti fonu olarak kullan›l›r. Son
ödemede bu kesinti, fonun % 1'ini geçmeyen
bir miktar› Komisyonda kalmak üzere, geri
ödenir. Garanti fonu sistemi ve kesintileri kamu
kesimine dahil olan yararlan›c›lar için geçerli
de¤ildir. 6.ÇP'de oldu¤u gibi bu sistem ticari
kurumlarda (sanayi, KOB‹) oluflabilecek riskleri
izale etmeyi hedeflemektedir.

6. ÇP'de flirketlerin mali durumlar›n›n kontrolü
neticesinde yeterli mali gücü olmayan
flirketlerden bilhassa KOB‹'lerden banka
garantisi, garanti mektubu vs gibi garantiler
istenmekte idi. Bu uygulama KOB‹'ler için bir
kat›l›m engeli teflkil etti¤i için genifl çapta
elefltirilmifl ve 7.ÇP'de Garanti Fonu sisteminin
oluflturulmas› ile kald›r›lm›flt›r.

3.10. Proje Yöneticisi

Proje yöneticisi ile koordinatör ayn› kifli olabilir
veya kapsaml› projelerde iki kifli bu görevleri
üstlenebilir. Bir ÇP projesi yönetiminin çeflitli
katmanlar› vard›r. Bunlar:

Sözleflmenin takibi: ç›kt›lar, mihenk tafllar› ve
bunlar›n planlanan sürelerde bitirilmesi.

Mali konular: denetim sertifikalar›n temini,
faturalar›n kayd›, paran›n da¤›t›m›.

Yasal konular: Hibe sözleflmesine uyum içinde
projenin sürdürülmesi, fikri haklar›n korunmas›,

konsorsiyum sözleflmesinin takibi, mali ortak
sorumluluk hükümleri, konsorsiyumda
olabilecek de¤iflikliklerin karara ba¤lanmas›
ve gerçeklefltirilmesi.

Proje yönetimi: ifl-zaman ak›fl›, ortaklar ve
komisyon aras›ndaki iletiflim, sorunlar›n
çözümü, raporlama, bilginin ortaklar aras›nda
da¤›t›lmas›, risk yönetimi.

Politika: ç›kt›lar›n de¤erlendirilmesi, ve
Komisyonun eflitlik, etik, güvenlik ve e¤itim
gibi toplumsal hedefleri do¤rultusunda
toplumu bilgilendirme.

Görüldü¤ü gibi proje yöneticisinin yasal, mali
ve teknik birçok görevi vard›r. Baflar›l› bir proje
yönetic is inde aranabi lecek nite l ik ler:

Sektörü iyi tan›mak, ÇP projelerine kat›lm›fl
olmak, ÇP kurallar›n› bilmek, insan iliflkilerinde
iyi olmak, sistematik çal›flmaya al›flk›n olmak,
ISO 9001 gibi kalite sistemleri hakk›nda bilgi
sahibi olmak, iyi ‹ngilizce bilmek, projenin
teknik yönünü kavrayabilmek, mali yönetim
tecrübesi olmak olarak özetleyebiliriz. Proje
yöneticisinin yasal sorumluluklar› oldu¤u için
proje süresince iyi bir dosyalama sistemi
kullanmas› bilhassa önemlidir.

4. ÇP PROJELER‹N‹N FAYDALARI VE
TAVS‹YELER

ÇP her fleyden önce bir Ar-Ge fonudur. Bu
nedenle projelere kat›lan flirketlerin araflt›rma,
gelifltirme, yenilikçilik gibi alanlarda çal›flmalar›
gerekmektedir. ÇP projelerine kat› l ›m
uluslararas› rekabetin de bir ölçütüdür. Birinci
merhale proje teklifini haz›rlayacak bir
konsorsiyuma ortak olmakt›r. Bu ortakl›k
aray›fl›nda uluslararas› iliflkiler ön plana
ç›kmaktad›r. fiirket uluslararas› piyasada
sektörünün öncülerinden biri olarak tan›n›yorsa

4.
ÇP Projelerinin

Faydalar› ve
Tavsiyeler
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daha güçlü ortaklar›n oluflturdu¤u bir
konsorsiyuma kat›labilir. Böylece baflar› flans›
artar. Konsorsiyum arama sürecinde yarat›c›
ve sebatkar olmak gerekmektedir. Tecrübesiz
bir kurum ilk temaslar›nda baflar› flans› düflük
ve daha önce projelere kat›lmam›fl ortaklardan
oluflan bir konsorsiyuma ulaflsa dahi bu f›rsat›
de¤erlendirmelidir. Proje teklifinin kabul edilme
olas›l›¤› tematik alanlara göre de¤iflmekte ve
% 15 - % 20 aras›nda olmaktad›r. Projelere
bu husus dikkate al›narak girilmelidir. Baflar›s›z
bir proje tekl if inden de faydalanmak
mümkündür. Birincisi kazan›lan tecrübedir.
‹ k inc i s i  p ro jey i  hakemle r in  raporu
do¤rultusunda yeniden düzenleyip baflka bir
ça¤r›ya kat›lmak mümkündür. Üçüncüsü
uluslararas› bir konsorsiyuma kat›lm›fl olmakt›r.
Proje baflar›s›z da olsa ortak flirketlerle beraber
bir ifl yapm›fl olmak yeni f›rsatlar yaratabilir.

K o n s o r s i y u m l a r a  k a t › l m a k  v e  b u
konsorsiyumlar içinde çal›flmak flirketlere AB
standartlar›nda ifl yapmay› ö¤retmektedir.
Konsors iyum ortaklar ›n ›n bi lg is inden
yararlanmak mümkün olmaktad›r. Bu bilgi
teknolojik konular›n d›fl›nda, çal›flma teknikleri,
di¤er ülkelerdeki davran›fl flekilleri, yasal
mevzuat gibi alanlar› da kapsar. En önemli
kazan›mlardan biri ortak çal›flma ilkesidir.
Konsorsiyumun içinde her ortak kendi bilirkiflilik
alan›nda çal›fl›r ve iflini sürdürebilmesi için
di¤er ortaklar›n ç›kt›lar›na gereksinim duyar.
Böylece baflar› ile yürütülen projelerde ortaklar
birbirlerine güvenmeyi ö¤renir. Bu, proje
sonras› ifl iliflkileri için çok sa¤lam bir dayanak
oluflturur. ÇP fonlar›ndan yararlanmak için
flirketin kendisini çeflitli düzeylerde tan›tmas›
gerekmektedir. Bu tan›t›m çeflitli etkinliklere
kat›larak ulusal düzeyde ve internet siteleri,
konferanslar, seminerler yolu ile uluslararas›

düzeyde gerçekleflir. Bu tan›t›m sürecinde
flirketler kendilerinden neler beklendi¤ini
kavrarlar. Bir konsorsiyuma baflvuran flirketlerin
üniversiteler ile iflbirliklerini, bilimsel yay›nlar›n›,
patentlerini ve insan kaynaklar›n› beyan
etmeleri gerekmektedir. fiirketler uluslararas›
rekabet ortam›na uyum sa¤lamak için önce
ulusal düzeyde bu gibi faal iyet ler ini
artt›rabil ir ler. Böylece ÇP fonlar›ndan
yararlanmay› hedefleyen flirket haz›rl›k
aflamas›nda kendisini daha yüksek bir düzeye
getirebilir. Yeni nitelikleri ve kazand›¤›
tecrübelerle kendisini tan›tan ve ortakl›k arayan
flirketlerin baflar› flans› yükselir.

Türkiye, 6.ÇP'de yer alabilmek için yaklafl›k 200
M  katk› yapm›fl, karfl›l›¤›nda 450 kat›l›mc›
kurumun ald›¤› hibe yaklafl›k 60 M  olmufltur.
Geri dönüfl oran› % 30 baz›lar› için az görünse
de bu 450 kat›l›mc› kurumun dahil oldu¤u
projelerin toplam bütçesinin 2000 M  oldu¤u
unutulmamal›d›r. E¤er kat›l›mc› kurumlar bu
2000 M  bütçeli projelerin ç›kt›lar›n›
Komisyon'un da teflvik etti¤i gibi kullanabilirse
hibe ile gelen miktardan çok daha büyük bir
potansiyel yarat›lm›fl olacakt›r.

Özel ve kamu kurumlar›na, akademisyen ve
teknik elemanlara düflen görev 7.ÇP'ye kat›l›m›
artt›rmakt›r. Bu projeler sayesinde firmalar›m›z
ve bilim kurumlar›m›z uluslararas› rekabet
ortam›nda kendilerini s›nama ve gelifltirme
flans›na sahip olabileceklerdir.

6. Çerçeve Program›nda kazan›lan tecrübe ve
birikimin 7. Çerçeve Program›na daha yayg›n
ve etkin bir kat›l›m olarak yans›mas›n› ve proje
ç›kt›lar›n›n verimli ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak
gerekmektedir. Nihai hedef Türk kurumlar›n›n
rekabet gücünü ve yurtiçi istihdam› artt›rarak
ulusal refah düzeyini yükseltmektir.
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K›saltmalar

AB Avrupa Birli¤i

AC Additional Cost (6.ÇP'de Dolayl›/ Dolays›z Giderleri Ay›rmayan 
Muhasebe Sistemi)

AIA Avrupa ‹flletmeler A¤›

Ar-Ge Araflt›rma Gelifltirme

ATP Avrupa Teknoloji Platformu

BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

B&T Bilimsel ve Teknolojik

CA Coordination Action (Eflgüdüm Projeleri)

CA Conso r t i um  Ag reemen t  (Kon so r s i y um  Söz l e flmes i )

CFS Certificate on Financial Statements (Mali Denetim Sertifikas›)

CIP Competit iveness and Innovation Framework Programe

(Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Program›)

CR Consensus Report (Hakemlerin Uzlaflt›¤› De¤erlendirme Raporu)

CSA Coordination and Support Action (Eflgüdüm ve Destek Projeleri)

CORDIS Community Research and Development Information Service

CP Collaborative Projects (‹flbirli¤i Projeleri)

ÇP Çerçeve Program›

DOW Description of Work (Hibe Sözleflmesinde Projenin Teknik fiartnamesi)

EMM Expert Management Module (Elektronik Hakem Kay›t Sistemi)

EPSS Electronic Proposal Submission System (Elektronik Proje Teklifi Yaz›m
Sistemi)

ESR Evaluation Summary Report (De¤erlendirme Özet Raporu)

ERA European Research  Area  (Avrupa  Arafl t › rma A lan › )

ETP European Technology Platform (Avrupa Teknoloji Platformu)

FC Full Cost (Dolayl›/Dolays›z Giderleri Analitik veya Basit Sistemlerle 
Ay›rabilen Muhasebe Sistemi)

K›saltmalar
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FCF Full Cost Flat Rate (Dolayl›/Dolays›z Giderleri Ay›ramayan Muhasebe Sistemi)

FP Framework Programme (Çerçeve Program›)

GA Grant Agreement (Hibe Sözleflmesi)

GPF Grant Agreeement Preparation Form (Hibe Sözleflmesi Haz›rl›k Formlar›)

IAR Individual Assessment Report (Kiflisel Hakem Raporu)

IPR Intellectual Property Rights (Fikri Mülkiyet Haklar›)

IRC Innovation Relay Center (Yenilik Aktar›m Merkezi)

‹SO ‹stanbul Sanayi Odas›

IP Integrated Project (Bütünlefltirilmifl Proje)

KOB‹ Küçük ve Orta Büyüklükte ‹flletmeler

M Milyon

MOU Memorandum of Understanding (Ön Sözleflme)

NoE Network of Excellence (Mükemmeliyet A¤lar›)

PO Project Officer (Proje Sorumlusu)

PSF Proposal Submission Form (Proje Teklif Formu)

RTD Research Technology Development (Araflt›rma, Teknoloji, Gelifltirme)

SA Specific Support Action (Destek Projeleri)

SME Small and Medium Size Enterprises (KOB‹)

STREP Small and Medium Scale Focused Research Projects' (Standart Ar-Ge Projesi)

STK Sivil Toplum Kuruluflu

U‹N Ulusal ‹rtibat Noktas›

URF Unique Registration Facility (Tekil Kay›t Sistemi)

TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar› Baflkanl›¤›

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

TÜB‹TAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu

TTGV Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›

WP Work Package (Çal›flma Paketi)
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