İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AB VE ULUSLARARASI PROJELER OFİSİ
SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Üniversitemize ait PIC numarası, Vergi Numarası ve PADOR numarası nedir?
PIC Numarası: 998391222 (ERASMUS+ ve UFUK2020 projeleri için)
Vergi Numarası (VAT Number): TR4810041495
PADOR (EuropaAid number): TR-2009-CAV-0607550110
2-

Türkiye’nin katılım sağladığı Avrupa Birliği programları nelerdir? Ne çeşitleri vardır?

Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve belirli süreler için uygulanan çeşitli
Birlik Programları bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal birliği hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de çeşitli
alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik
Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir
bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.
Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002
tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk
Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile Programlara katılmaya
başlamıştır.
Ülkemizin 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Programlardan yedisine katılımına karar
verilmiştir.
1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: ERASMUS+
2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: UFUK2020
3. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
4. Yaratıcı Avrupa: Creative Europe
5. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI
6. Customs 2020
7. Fiscalis 2020
Bunlar haricinde IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) projeleri de vardır. Katılım Öncesi
Yardım Aracı – IPA I’in 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde mali yardımların çerçevesini
oluşturan beş bileşeni korunarak IPA II dönemi (2014-2020), mali yardımlara yön verecek beş politika
alanına dönüştürülmüştür. Bu beş politika alanı içinde ise çeşitli başlıklar altında sektörler ve altsektörler belirlenerek bunlar, Avrupa Birliği Bakanlığı ile birlikte konuyla ilgili Bakanlıkların
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sorumluluğuna verilmiştir. İlgili sektör ve alt-sektörler altında yer alan proje faaliyetleri, sektör
sorumlusu kurumlar (lead institutions) tarafından koordine edilmektedir.

3- Projeye nasıl katılabilirim?
1- Çağrı takibi yapılabilir.
a) UFUK2020 proje çağrı takibi için bu sayfanın altındaki linki kullanınız1.
b) ERASMUS+ proje çağrı takibi için TIKLAYINIZ.
c) IPA proje takibi için önerilebilecek 3 link vardır: 1 – 2 – 3
d) KARADENİZ HAVZASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI proje takibi için
TIKLAYINIZ.
2- Ortak bulunabilir veya ortak olunabilir.
a) UFUK2020 projeleri için CORDIS sitesinden yararlanılabilir veya TÜBİTAK’ın
https://ufuk2020.org.tr/tr sitesinden proje pazarları takip edilebilir.
3- Proje fikri oluşturulur. Yukarıda bahsi geçen sitelerden ortak aranabilir. Ortak bulmada kişisel
bağlantılar oldukça önemlidir.

3-Çağrı takibini nasıl yapabilirim?
İlgili projelerin linklerini takip etmelisiniz?
a)UFUK2020 proje çağrı takibi için bu sayfanın altındaki linki kullanınız.
b)ERASMUS+ proje çağrı takibi için TIKLAYINIZ.
c)IPA proje takibi için önerilebilecek 3 link vardır: 1 – 2 – 3
d)KARADENİZ HAVZASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI proje takibi için TIKLAYINIZ.

5- Ortak nasıl bulurum?
a)

b)

UFUK2020 projeleri için CORDIS sitesinden yararlanılabilir veya Katılımcı Portalı’nda yeni
geliştirilen
şu
sitede
aradığınız
ortakları
bulabilirsiniz.
TÜBİTAK’ın
https://ufuk2020.org.tr/tr sitesinden proje pazarları da takip edilebilir.
Kendi çevrenizdeki akademisyenler ve araştırmacılar ile iletişim kurulabilir.

1

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/defaultgroup&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/defaultgroup&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/defaultgroup&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
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6- Proje yazımı konusunda tecrübem yok nereden destek alabilirim?
- UFUK2020 projeleri yazımı için TÜBİTAK’ın U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı
bulunmaktadır.
-ERASMUS+ projeleriniz için ULUSAL AJANS’a danışabilir veya ERASMUS+ Program Rehberini
inceleyebilirsiniz.
-IPA projeleri için AB Bakanlığı’nın sitesini, Merkezi Finans İhale Birimi’nin sitesini ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili sitesini inceleyebilirsiniz.
- KARADENİZ HAVZASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI proje takibi için AB Bakanlığı’na ait şu site
incelenebilir.
-Üniversitemiz AB ve Uluslararası Projeler Ofisi’nden proje yazım konusunda destek alınabilir.

7- UFUK2020’nin daha önceki AB Çerçeve Programlarından farkı nedir?
a) Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji
geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata
geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı (ÇP)
yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan
UFUK2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

b) UFUK2020’de Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/ Overheads) için Tek bir Sabit Oran vardır.
7.ÇP’de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı maliyet oranı, Horizon 2020
Programı’nda benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında kuruluş tipi ve proje türünden
bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüş, gerçek dolaylı maliyeti (actual indirect cost) de
içeren farklı dolaylı maliyet oranları yürürlükten kaldırılmıştır.
c) UFUK2020’de 7. ÇP’ye göre daha basitleştirilmiş katılım kuralları mevcuttur.
d) 7. ÇP, Araştırma ve Geliştirme Program Taslağı şeklinde isimlendirilmişken, UFUK2020 ise
Araştırma ve İnnovasyon Program Taslağı olarak adlandırılmıştır. UFUK2020’de araştırmanın
yenilik ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Araştırmadan ticarileştirmeye ve AB’nin toplumsal
sorunlarına yoğunlaşılması önem arz eder.

6- Diğer Uluslararası Projeler nelerdir? Bunların takibi nasıl olmaktadır?
Bunlar çok geniş ve çeşitli olmaktadır. İkili veya daha çok ortaklıklı uluslararası sözleşmelerle yürüyen
proje çeşididir. Genellikle AR-GE yönü ağırlıklı projelerdir. Kişilerin kendi bağlantıları ve araştırmaları
bu projelerin kabulünde daha etkili olmaktadır. Bunların takibi için önerilebilecek merkezi bir yapı ve
link yoktur. Üniversitemizin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (İngiltere), Prishtina Üniversitesi (Kosova),
Kore Cumhuriyeti ve The French Muscular Dystrophy Association (AFM-Téléthon) (Fransa) gibi birçok
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değişik ülke ve kurumla AB fonları dışından fonlanan ve diğer projeler kapsamına giren projeleri
mevcuttur.

7- UFUK2020’de Hibe Sözleşmesi nedir?
Avrupa Birliği'ni temsil eden Avrupa Komisyonu ile yararlanıcı(lar) arasında yapılan, tarafların hak ve
yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayan bir sözleşmedir.

8-UFUK2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları nedir?
UFUK2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.








Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100
Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için :
%100)
Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
ERC projeleri : %100
Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki
şekildedir:
o Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
o Faz 2: %70
o Faz 3: Doğrudan destek yok

9- UFUK2020’de içindeki çağrı çeşitleri nelerdir?


Bilimsel Mükemmeliyet
o
o
o
o



Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)
Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)
Marie-Sklodowska-Curie
Araştırma Altyapıları

Endüstriyel liderlik
o

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknoloji Alanında Liderlik (LEIT)







o
o



Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Nanoteknolojiler
İleri malzemeler
Biyoteknoloji
İleri düzey üretim ve işleme
Uzay

Risk finansmanına erişim
KOBİ'lerde Yenilik

Toplumsal Sorunlara Çözümler
o
o
o
o
o

Sağlık, demografik değişim ve refah
Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve ormancılık, deniz ve denizcilik ve içsu araştırmaları ve biyoekonomi
Güvenli, temiz ve verimli enerji
Akıllı, yeşil ve entegre nakliye
İklim eylemi, çevre, kaynak verimliliği ve hammaddeler
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o
o






Değişen dünyada Avrupa - kapsayıcı, yenilikçi ve düşünen toplumlar
Güvenli toplumlar - Avrupa'nın ve vatandaşlarının özgürlük ve güvenliğini koruma

Mükemmelliği yaymak ve katılımı arttırmak
Toplum ile ve Toplum için Bilim
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)
Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014-2018

8- Proje başvuru aşamaları nelerdir?
a) UFUK2020 için:
1- Proje koordinatörlüğü için öncelikle Avrupa Komisyonun Participant Portal sitesine kayıt yapılır
(REGISTER) ve oluşturulan kullanıcı ismi ile giriş (LOGIN) gerçekleşir.
2- Avrupa Komisyonun UFUK2020 çağrıları bulunan sayfasında ilgili çağrı (CALL) ve konu (TOPIC)
seçilerek sayfasının altında yer alan teslimatı başlat (START SUBMISSION) butonuna basarak
ilgili çağrı başvuru sayfasına girilir.
3- Açılan sayfanın sağ kısmında yer alan (DOWNLOAD PART B TEMPLATES) butonuna basılarak
ilgili belgeler projenin gerekliliklerine göre doldurulur.
4- Taslak Öneri Oluştur (CREATE A DRAFT PROPOSAL) sayfasında Üniversite PIC numarası girilir
(İstanbul Üniversitesi PIC NO: 998391222). Ardından teklifinizin Kısa İsmi (ACRONYM) ve Kısa
Özeti (SHORT SUMMARY) bölümleri doldurularak diğer sayfaya geçilir.
5- Projenizde ortağınız varsa ortak bilgileri doldurulur.
6- Daha sonra doldurulması istenilen TEMPLATE’lerin yüklenmesi istenecektir ve PROPOSAL
SUBMISSION FORMS için kurum, ilgili kurumdaki katılımcıları ve diğer ortakların bilgilerinin de
doldurulması istenecektir.
7- Başvuru sayfadaki bilgilerinizi kaydedip, daha sonra üstünden devam edebilirsiniz.
8- En sonda proje teklifinizi SUBMIT ederek başvurunuzu gerçekleştirmiş oluyorsunuz.
b) ERASMUS+ için:
ERASMUS+ Programının her bir alt faaliyeti için TURNA'da yayımlanan e-formlar kullanılacaktır.
1) Başvuru formu indirilmeden önce başvuru öncesi kayıt işlemi yapılmalıdır.
2) ERASMUS + Programının her bir alt faaliyeti için TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine
kayıt olunarak başvuru formu indirilmelidir.
3) Başvuru formu doldurulurken Program Rehberi ve Başvuru Rehberi dikkate alınmalıdır.
4) Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir. (Belge ekleme
işlemi PDF formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden yapılmalıdır).
Eklenmesi gereken belgeler:
- Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
- Konsorsiyum başvurularında tüm konsorsiyum üyelerinden temin edilecek ortaklık yetki belgeleri
(mandate),
- Program Rehberi ve başvuru rehberinde belirtilecek diğer belgeler.
5) Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim
yapılmalıdır.
6) Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik
Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir.
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7) Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak
gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul
edilmeyecektir.
c) IPA için:
a) İlgili Hibe Rehberi dikkatlice okunur.
b) KISIM A: ÖN TEKLİF, projenin içeriğine göre düzenlenir. Kısıtlı ve açık çağrı olarak ikiye
ayrılır. İlgili makama istenilen şekilde (posta, elden teslim, vs.) teslim edilir. Kısa ve özdür.
PADOR numarası istenmektedir. İstanbul Üniversitesi PADOR NO: TR-2009-CAV0607550110
c) ÖN TEKLİF kabulünden sonra KISIM B: TAM BAŞVURU FORMU detaylı şekilde doldurulur
ve ilgili makama teslim edilir.
d) KARADENİZ HAVZASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI için:
İlgili hibe başvuru formunda başvuru için istenilen hibe başvuru formları, bu formlara neler
yazılacağı ve nereye, nasıl, ne zamana kadar teslim edilebileceği ayrıntılı bir şekilde
anlatılmaktadır.

9- UFUK2020’de genel başarı oranı ile Üniversitemizin başarı oranı nedir?
UFUK2020’de tüm başvuranlar arasındaki genel başarı oranı %11,8 iken Üniversitemizin başarı oranı
ise %15.3’tür.

YASAL UYARI: İşbu yayın içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yer verilen bilgiler
nedeniyle herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına girilmemekte olup, söz konusu bilgiler
nedeniyle zarara uğranıldığı iddia edilemez. Bu bilgiler, hiçbir surette İstanbul Üniversitesi’nin yazılı
izni olmaksızın kısmen ya da tamamen kullanılamaz, kopyalanamaz veya dağıtılamaz. Başka bir
web sitesinden işbu içeriğe verilecek olan bağlantıya İstanbul Üniversitesi’nin yazılı izni olmaksızın
müsaade edilemez.
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