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08.11.2016 

COST AKSİYONLARINA KATILIM KURALLARI 
 
 
 

 COST (European Cooperation in Science and Technology), bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluşturulmuş olan 
ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan 
hükümetlerarası bir kuruluştur.1971 yılında kurulmuş olup, ülkemiz de kurucu üyeler arasında yer almaktadır. 
COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. 

 
 COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için 

bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. COST ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin 
yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. 

 
 COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde işbirliği 

yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu bilimsel konu başlıklarına “aksiyon” denmektedir. 
Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları bir araya getirmektedir. 

 
 COST aksiyon bütçesinden, Aksiyon Yönetim Komitesi (Action Management Committee-MC) toplantıları, bilimsel 

çalıştay ve seminerler, kısa süreli bilimsel ziyaretler, kurslar ve araştırma konferansları ve yayın için maddi destekler 
sağlanmaktadır. 

 
 Türkiye’nin ülke olarak belirli bir aksiyona katılımı, ilgili aksiyonun Ortak Niyet Beyanı’nın (Memorandum of 

Understanding-MoU) kabul edilmesi, MC üyesi olarak atanma ise, söz konusu aksiyonla ilgili desteklenen bir araştırma 
projesiyle mümkündür. 

 
 MC üyesi olarak atanmada, aksiyonların önerilmesi/hazırlanması sırasında katkı yapan, aksiyonu öneren uluslararası 

grup içinde yer alan araştırmacılara öncelik verilir. Bu öncelik şu şekilde gerçekleşir: Anılan grupta yer alan bir 
araştırmacı projesini sunduğunda, aksiyona katılım değerlendirmesi TÜBİTAK tarafından yapıldığı sırada, aksiyon 
dışından bir araştırmacının katılım değerlendirmesi olumlu tamamlansa bile, ataması yapılmaz, aksiyon önerilmesi 
sırasında katkı yapan araştırmacının değerlendirme sonucu beklenir. 

 
 Ayrıca, bir aksiyona MC üyesi olarak atanabilmek için Türkiye’ye tanınan iki kişilik MC üyesi kontenjanının dolmamış 

olması gerekmektedir. MC toplantıları kapsamında, her ülkeden iki MC üyesinin masrafları COST tarafından 
karşılanmaktadır. 

 
 COST aksiyonlarına, ayrıca her 2 asil MC üyesinin yanında 4 yedek MC üyesi de atanabilmektedir. Ancak yedek MC 

üyeleri asil MC üyeleri toplantıya katılamadığında, yerine katılabilmesi için atanmaktadır. Bu sebeple, yedek MC üyeleri, 
asil üyelerin tamamı atandıktan sonra, asil üyelerin toplantıya katılımı gerçekleşemeyeceği zaman ve katılamayacak 
olan MC üyesinin projesinde yer alan araştırmacılardan birisi ise, asil üyenin talebi doğrultusunda atanacaktır. 

 
 

 
1. Kabul Edilmiş Bir Aksiyonu COST’a “Main Proposer–Ana Teklif Sahibi” Olarak Öneren Bir Araştırmacı İseniz: 

 
a) Araştırma Desteği Talep Etmiyorsanız: TÜBİTAK’tan araştırma desteği talep etmiyorsanız, ilgili COST aksiyonuna 

proje sunmadan MC üyesi olarak atanabilirsiniz. 

 
b) Araştırma Desteği Talep Ediyorsanız: TÜBİTAK’a aksiyon konusu ile ilgili bir COST projesi sunmanız gerekmektedir. 

 
 

  
2. Kabul Edilmiş Bir Aksiyonu COST’a “Main Proposer-Ana Teklif Sahibi” Olarak Öneren Bir Araştırmacı Değilseniz: 
 
 

a) Projeniz Yoksa-COST Projesi Sunulması: 

 
COST projesi başvurusunda bulunmak için uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ç evrimiçi (online) başvuru sürecine 
ulaşmanız ve ilgilendiğiniz COST aksiyonu MoU dokümanı çerçevesinde ilgili başvurunuzu çevrimiçi olarak 
yapmanız ve basılı olarak iletilmesi gereken formları da TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne posta yoluyla 
iletmeniz gerekmektedir. Yürütücüsü olduğunuz proje önerinizin TÜBİTAK Araştırma Destek Gruplarındaki 
değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra desteklenmesine karar verilirse, tarafımızca ilgili aksiyona MC üyesi 
olarak atamanız yapılmaktadır. 

 
 

COST projesi, bir COST aksiyonuna MC üyesi olarak atanabilmek amacıyla sunulmalıdır. Dolayısıyla, yeni bir 

COST projesi önerebilmek için; katılım sağlanması planlanan aksiyonun Türkiye’ye tanınan 2 kişilik MC üye 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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kotasının (çevrimiçi proje başvurusunun yürütücü tarafından onaylandığı tarihte) yeni bir kişinin atanmasına 

uygun şekilde boş olması gerekmektedir. Çevrimiçi başvurusu yapılan projenin yürütücü tarafından 

onaylandığı tarihte, katılım sağlanacak aksiyonun 2 kişilik MC üye kotasının dolu olması durumunda 

başvurular iade edilecektir. 

 
Elektronik başvuru onay tarihinde MC üye kotası boş olan, ancak proje değerlendirmesi sırasında kotası 

dolan aksiyona, proje değerlendirmesi olumlu sonuçlanan araştırmacı yedek MC üyesi olarak atanacaktır. 

 
 

b) Projeniz Varsa 

 
 

i. TÜBİTAK – ARDEB Projesi 
 
 

1001/3501/1003/3001/İkili İşbirliği Projesi ile Katılım: 

 
Halihazırda TÜBİTAK tarafından desteklenen ve aksiyonun konusuyla uyumlu, tamamlanmasına en az 1 yıl 

kalmış, bir 1001/3501/1003/3001/İkili İşbirliği projesinin yürütücüsü veya araştırmacısı olmanız durumunda, söz 

konusu proje kapsamında ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün 

olabilmektedir. Bunun için; söz konusu proje ile ilgili COST aksiyonuna katılmak istediğinize dair projenizin türü 

1001/3501/1003/3001/İkili İşbirliği projesi ise, projenin numara, başlık bilgileri ile COST aksiyon kodunu içeren bir 

dilekçeyi TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne; elden ya da posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir. 

Projenin aksiyon konusu ile uyumluluğu, ARDEB tarafından değerlendirildikten sonra, aksiyona MC üyesi olarak  

atanmanızın uygun görülmesi durumunda, tarafımızca ilgili aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır. 

Ancak projenizin statüsü aynı kalacak, uluslararası proje statüsüne sahip olmayacak, projenizde herhangi bir 

değişiklik gerçekleşmeyecek, sadece MC üyeliğine atanmanız sağlanmış olacaktır. 

 

 

Devam eden TÜBİTAK ARDEB projesinde “araştırmacı” statüsünde görev alan kişilerin başvuruda 

bulunmaları durumunda proje yürütücüsünden imzalı onay almaları ve başvuru sırasında bu belgeyi de diğer 

başvuru belgeleriyle birlikte iletmeleri gerekmektedir.  

 

Aynı proje ile aynı aksiyona sadece ya araştırmacı ya da yürütücü başvurabilmektedir.  

 

Aynı proje ile farklı aksiyonlara yürütücü ve araştırmacılar başvuruda bulunabilir. 

 

Başvuru tarihinde MC üye kotası boş olan, ancak proje uyumluluk değerlendirmesi sırasında kotası dolan 
aksiyona, uyumluluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan araştırmacı yedek MC üyesi olarak atanacaktır. 

 
 

ii. TÜBİTAK – TEYDEB Projesi 

 
Halihazırda TÜBİTAK tarafından desteklenen ve aksiyonun konusuyla uyumlu, tamamlanmasına en az 1 yıl kalmış, 

bir Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destekli 1501, 1505, 1507, 1509 ya da 1511 

projesinin yürütücüsü veya araştırmacısı olmanız durumunda, söz konusu proje kapsamında ilgili aksiyona MC üyesi 

olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün olabilmektedir. Bunun için; 1501/1505/1507/1509/1511 kodlu 

TEYDEB projeniz kapsamında ilgili COST aksiyonuna katılmak istediğinize dair (projenin tür 

(1501/1505/1507/1509/1511), numara, başlık  bilgileri ile COST Aksiyonunun kodunu içeren) bir dilekçeyi TÜBİTAK 

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne elden ya da posta  yoluyla iletmeniz gerekmektedir. Yürütücüsü olduğunuz 

projenin aksiyon konusu ile uyumluluğu, TEYDEB tarafından değerlendirildikten sonra, aksiyona MC üyesi olarak 

atanmanızın uygun görülmesi durumunda, tarafımızca ilgili aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır. 

Ancak projenizin statüsü TEYDEB’te desteklendiği şekliyle kalacak, projenizde herhangi bir değişiklik olmayacak, 

sadece MC üyeliğine atanmanız sağlanmış olacaktır. 

 

 

Devam eden TÜBİTAK TEYDEB projesinde “araştırmacı” statüsünde görev alan kişilerin başvuruda 

bulunmaları durumunda proje yürütücüsünden imzalı onay almaları ve başvuru sırasında bu belgeyi de diğer 

başvuru belgeleriyle birlikte iletmeleri gerekmektedir.  

 

Aynı proje ile aynı aksiyona sadece ya araştırmacı ya da yürütücü başvurabilmektedir.  

Aynı proje ile farklı aksiyonlara yürütücü ve araştırmacılar başvuruda bulunabilir. 
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Başvuru tarihinde MC üye kotası boş olan, ancak proje uyumluluk değerlendirmesi sırasında kotası dolan 
aksiyona, uyumluluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan araştırmacı yedek MC üyesi olarak atanacaktır. 

 
 

iii. TÜBİTAK-BİDEB Bursiyerliği 

 
Halihazırda TÜBİTAK BİDEB tarafından 2232 ya da 2236 programları kapsamında desteklenen ve aksiyonun 

konusuyla uyumlu, tamamlanmasına en az 1 yıl kalmış, araştırması bulunan bir araştırmacı iseniz, anılan BİDEB 

programları kapsamında ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün olabilmektedir. 

Bunun için;  2232 ya da 2236 kodlu BİDEB bursunuz kapsamında ilgili COST aksiyonuna katılmak istediğinize dair 

(bursunuzun tür (2232 /2236), bursunuz çerçevesindeki araştırmanın başlık bilgileri ile COST aksiyon kodunu 

içeren) bir dilekçeyi TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla iletmeniz 

gerekmektedir. Bursunuz kapsamında BİDEB’e sunduğunuz araştırma önerisinin aksiyon konusu ile uyumluluğu 

ARDEB tarafından değerlendirildikten sonra, aksiyona MC üyesi olarak atanmanızın uygun görülmesi durumunda, 

ilgili aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır. Ancak bursunuz BİDEB’te desteklendiği şekliyle  kalacak, 

herhangi bir değişiklik olmayacak, sadece MC üyeliğine atanmanız sağlanmış olacaktır. 

 
Başvuru tarihinde MC üye kotası boş olan, ancak uyumluluk değerlendirmesi sırasında kotası dolan 

aksiyona, uyumluluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan araştırmacı yedek MC üyesi olarak atanacaktır. 

 

 
iv. Avrupa Birliği Çerçeve Programı/Horizon 2020 Projesi 

 
Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu ile ilgili, AB Komisyonu tarafından kabul edilmiş yürürlükte olan ve 

tamamlanma tarihine en az 1 yıl kalmış bir AB Çerçeve Programı/Horizon 2020 projeniz var ise, söz konusu 

proje kapsamında da ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün olabilmektedir. 

Bunun için, yürüttüğünüz/ortağı olduğunuz AB Çerçeve Programı/UFUK2020 projenizin onaylı basılı metninin ve 

ilgili aksiyona projenizle katılmak istediğinize dair dilekçenin CD’ ye aktarılmış elektronik kopyasının TÜBİTAK İkili 

ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu projenin aksiyon 

konusu ile uyumluluğu, araştırmacı olarak sizin projedeki rolünüz ARDEB tarafından değerlendirildikten sonra, 

aksiyona MC üyesi olarak atanmanızın uygun görülmesi durumunda, tarafımızca ilgili aksiyona MC üyesi olarak 

atamanız yapılmaktadır. 

 
Başvuru tarihinde MC üye kotası boş olan, ancak proje uyumluluk değerlendirmesi sırasında kotası 
dolanaksiyona, uyumluluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan araştırmacı yedek MC üyesi olarak 
atanacaktır. 

 
 

v. Diğer Ar-Ge Projeleri 
 

Katılmak istediğiniz aksiyonun konusu ile ilgili bir Kamu Kurumu/Araştırma Merkezi/Araştırma Hastanesi tarafından 

desteklenen, yürütücüsü olduğunuz ve tamamlanma tarihine en az 1 yıl kalmış bir Ar-Ge projeniz var ise, söz 

konusu proje kapsamında da ilgili aksiyona MC üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün 

olabilmektedir. Bunun için, yürüttüğünüz, tamamlanma tarihine en az 1 yıl kalmış  Kurumunuz destekli proje 

metninin, Kurumunuz yetkilisi tarafından imzalanmış olan projenizin bütçe ve süre bilgisini içeren destek/onay 

yazısının, hangi projeniz ile hangi aksiyona katılmak istediğinize dair dilekçenin ve basılı olarak iletmiş olduğunuz 

dokümanların tamamının CD’sinin TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla 

iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu projenizin aksiyon konusu ile uyumluluğu TÜBİTAK Araştırma Destek 

Grupları tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi durumunda, tarafımızca ilgili aksiyona MC üyesi 

olarak atamanız yapılmaktadır. 
 

 
NOT: Üniversitelerce desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile COST Aksiyonlarına katılım 

başvurusu gerçekleştirilememektedir. 

 
Başvuru tarihinde MC üye kotası boş olan, ancak proje uyumluluk değerlendirmesi sırasında kotası dolan 
aksiyona, uyumluluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan araştırmacı yedek MC üyesi olarak atanacaktır. 
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c) Önerilmesi sırasında katkı sağladığınız aksiyonun konusu ile ilgili AB tarafından desteklenen veya 

Kurumunuz destekli bir projeniz yok, ancak önceden projeyle katıldığınız bir aksiyonun devamı niteliğinde 

ise: 

 
Katılmak istediğiniz aksiyon; COST’a önerilmesi sırasında katkı sağladığınız, konusu daha önceden COST’ta 

yürütülmüş bir aksiyonun devamı niteliğinde olan bir aksiyon ise ve önceki aksiyon konusunda TÜBİTAK tarafından 

desteklenmiş yürürlükte olan projeniz aracılığıyla MC üyesi olarak atanmış iseniz; ilgili yeni aksiyona da MC üyesi 

olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün olabilmektedir. Bunun için katılmak istediğiniz yeni aksiyonun 

konusunun önceden COST’ta yürütülen aksiyonun devamı olduğunu belirten bir dilekçenin aksiyon başkanından 

tarafınızca temin edilmesi ve önceki aksiyona verdiğiniz yürürlükteki projenizin bilgisini içeren ve yeni aksiyona  

katılmayı (MC üyesi atanmayı) talep ettiğiniz dilekçe ile birlikte TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne 

elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Başvurunuzun değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi 

durumunda, tarafımızca ilgili  aksiyona MC üyesi olarak atamanız yapılmaktadır. 

 
 
 

Önemli Hususlar: 

 
1. Yukarıda belirtilen seçeneklerden c seçeneği dışındaki durumların hepsinde bir proje ile sadece bir aksiyona 

katılmak mümkündür. Aynı proje ile farklı aksiyonlara katılım sağlanamaz. 

 

2. TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB projelerinde araştırmacı olarak görev yapan kişiler, proje yürütücülerinden onaylı 

yazı almaları koşuluyla COST aksiyonlarına katılım amacıyla başvurabilirler. Ancak aynı proje ile bir aksiyona 

sadece ya araştırmacı ya da yürütücü başvuruda bulunabilir. 

 

3. Aynı TÜBİTAK ARDEB veya TEYDEB projesindeki farklı kişiler (yürütücü veya araştırmacılar) tarafından söz 

konusu proje ile farklı aksiyonlara başvuruda bulunulabilir ancak bir kişi aynı proje ile birden fazla aksiyona 

başvuruda bulunamaz. 

 

4. Proje ekibinde yer alan sadece yürütücü ve araştırmacılar COST aksiyonlarına katılım için başvuru yapabilirler. 

Danışmanlar başvuruda bulunamamaktadır. 

 

5. TÜBİTAK 1001 ve 3501 projeleri de dahil olmak üzere; devam etmekte olan projeler ile katılım durumunda 
projenizin statüsü değişmemekte (örn: İkili İşbirliği Projesi ise İkili İşbirliği Projesi, 1001 ise 1001, 1003 ise 1003 
olarak kalmakta) COST projesi statüsüne dönüşmemektedir. 

 
6. Bir Aksiyona CSO onay tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra katılım başvurusu yapılırsa MC Üyesi olarak 

atandıktan sonra aksiyona kabul edilmek için Aksiyon MC onayı gerekmektedir. Bu sürece TÜBİTAK müdahil 

olamamaktadır. 


