Sayı:
Konu: …………………………….. görevlendirme

AB Komisyonu Araştırma Yönetim Birimine

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile AB Komisyonu (7. ÇP Marie Curie Actions--International
Re-integration Grants) arasında imzalanan ……………. kod numaralı ………………… isimli
proje kapsamında, …………….. …………………….’in, projenin yürütülmesi ve
izlenmesinden sorumlu, proje yürütücüsü ve aynı zamanda araştırmacı olarak ekte yer alan
projeye ilişkin iş tanımları ve yükümlülükleri yerine getirmek üzere görevlendirilmesi uygun
görülmüştür.

Prof. Dr. M. Volkan ATALAY
Rektör Yardımcısı

İŞ TANIMLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurum: ODTÜ
Yürütücü ve Araştırmacı: ……………………………..
Proje Süresi: 01 Ekim 2010 tarihi ile 01 Ekim 2014 tarihi arasında olmak üzere toplam 48
ay.
Dr. ……………………….., projenin başlangıç tarihinden iki yıl geçtikten sonra, 60 gün
içerisinde proje ilerleme raporunu ve proje tamamlandıktan sonra 60 gün içerisinde proje final
raporunu hazırlayacaktır.
Performans Yükümlülükleri;
Sosyal Güvenlik Hakları: Dr. ……………………, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanuna ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu tarafından belirlenen sosyal güvenlik
haklarına sahiptir.
Proje süresince diğer öğretim üyelerin sahip olduğu iş güvenliği ve emniyeti
standartlarına sahiptir.
Proje süresince, ODTÜ'nün ilgili teknik ve bilimsel altyapısına, ekipmanlarına
erişebilecektir.
-

İlgili evrakların işlemesi için gerekli prosedürlerde yardımcı olunacaktır.

Proje bittikten sonra doldurulacak olan değerlendirme anketinin doldurulması
sağlanacaktır.
Proje bittikten iki yıl sonra takip amaçlı olarak verilen değerlendirme anketinin
doldurulması sağlanacaktır.
-

ODTÜ;
• Proje bittikten sonra en az 3 yıl boyunca araştırmacının bilgilerini güncel
kayıtlar altında tutacaktır.
• Gerektiğinde istenilen değerlendirme anketlerini AB Komisyonuna
gönderecektir.
• Projenin yürütülmesini ve AB Komisyonunun haklarını etkileyebilecek olan
durumları Komisyona bildirecektir.

ODTÜ'nün Dr. …………………………….. ile İlişkisi
Dr. Serkan Küçükşenel'e ödenecek olan para miktarı; Üniversitedeki kadrosunun
karşılığı olan maaşının yanında, Proje başvuru formunda belirtilen AB Komisyonu desteği
miktarına ek olarak ilgiliye ödenecektir.
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Sosyal Güvenlik ve Özlük Haklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu tarafından belirlenmiştir.
Projenin işleme süreci araştırmacı tarafından önceden belirlenmiş ve komisyon tarafından
onaylanmış olan şu plana göre yapılacaktır:

İş Planı
Proje aşamaları
İP1: …………………………..
İP2: …………………………
İP3: ……………………………..
İP4: ………………………………
İP5: …………………………………..

Çeyrek Yıl (4 Ay)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
x x
x x x x x x
x x x x
x x x
x x

Hazırlanması Planlanan Raporlar
1. yılın Sonunda:
AB-Ortak Balıkçılık Politikası Kapsamında Yönetim Sistemlerinin Detaylı Analiz
Raporu.
2. yılın Sonunda
-

Teorik ve Pratik Olarak Çeşitli Balıkçılık Yönetim Mekanizmalarının İncelenmesi.

3. yılın Sonunda:
-

AB Balıkçılık Sektörü İçin Optimal Yönetim Sistemi Tasarımı.

4. yılın Sonunda:
-

Optimal Yönetim Sisteminin farklı AB ülkeleri için uygulamaları.

-

Yönetim Sistemlerinin AB Balıkçılığı ve AB Balıkçıları Üzerine Etkileri.

Dr. ………………….., AB Komisyonu tarafından 24 ay sonunda ve proje bitiminde istenen
değerlendirme ve anket bilgilerini hazırlayıp, ilgili birimlere gönderecektir. Proje bitiminden
en az 3 yıl geçene kadar kişisel ulaşım bilgilerini güncel bir şekilde ODTÜ’ye bildirecektir.

Projenin Uzatılması ve Askıya Alınması;
Dr. ………………………..’in Annex I’de belirlenmeyen kişisel, ailevi veya profesyonel
sebeplerden dolayi projenin bir kısmını veya tümünü askıya alması, ilgilinin talebi neticesinde
ODTÜ’nün önerisi ile mümkün olabilir. Bu uzatma isteği proje süresinin %30unu geçmediği
sürece Komisyon’un 45 gün içerisinde cevap vermemesi isteğin onaylanması demektir.
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Askıya alma isteğinin gerekçesinin de belirtilmesi gerekir. Komisyonun kararı ODTÜ
tarafından Dr. Serkan Küçükşenel’e bildirilir.
Projedeki araştırmaların askıya alınması durumunda proje süresi de otomatik olarak uzatılır;
dolayısıyla raporların verilmesi gereken zamanlar da proje süresiyle orantılı olarak
geciktirilebilir.
Projede araştırmacının çalışma süresinin, AB Komisyonu tarafından onaylanarak yarı-zamanlı
hale gelmesi durumunda proje suresi ve rapor süreçleri otomatik olarak uzatılır.
Proje Sonuçlarının Gönderilmesi;
Projede yapılan ilerlemelerin değerlendirileceği Projenin donem ortası ve sonu raporları, Dr.
Serkan Küçükşenel tarafından hazırlanacak ve imzalanacaktır.
Gizlilik ve Açıklık,
Projede gizli bilgiler varsa, projede belirtilmediği sürece bunların gizli tutulması, projede
kullanılacak anket çalışmalarına katılacak kişilerin kimlik bilgilerinin saklı tutulması
gerekmektedir.
Projeyle ilgili olarak basılı, görsel veya tanıtım amaçlı çıktılarda AB Komisyon desteği, AB
logosu kullanılarak belirtilebilir.
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