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1. Ağlara Üyelik Desteği Amaç ve Kapsamı  

Ağlara üyelik desteği ile ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB ÇP Programı 

kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve Avrupa Birliği Çerçeve 

Programlarının önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Ağlara üyelik desteği çağrısı kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların bilim ve 

teknoloji alanında Avrupa çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve üyeliklerini 

sürdürebilmeleri için giriş ve üyelik aidatlarının ödenmesi için destek sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu destek 2020 ve 2021 yılları için verilecek giriş veya üyelik aidatlarını 

kapsar. 

 

2. Başvuru Sahipleri 

Ağlara üyelik desteğine Türkiye’de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler, ulusal mevzuat uyarınca küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilir. Ulusal mevzuat uyarınca KOBİ sayılmayan sanayi 

kuruluşları bu destek kapsamında başvuru yapamaz.  

 

3. Başvuru Dönemi ve Yöntemi 

Bu duyuru kapsamındaki başvurular 2020 yılı için iki seferde alınacak ve her bir başvuru 

dönemindeki başvurular ayrı olarak değerlendirilecektir. 2020 yılı üyelikleri için yapılacak 

olan başvurular 24 Haziran 2020 saat 18:00’a kadar, 2021 yılı üyelikleri için yapılacak olan 

başvurular 22 Ekim 2020 saat 18:00’a kadar yapılabilir. Başvurular 

http://destekler.h2020.org.tr/ linki üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır. Başvuru 

sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir. 

 

4. Başvuru Şartları 

Ağlara Üyelik Desteğine konu ağlar bu duyuru ekinde yer alan listedeki ağlarla sınırlıdır. 

Ulusal mevzuat uyarınca KOBİ olma şartı sadece başvuruda aranan bir kriterdir. Başvuru 

yapılmasından sonra KOBİ statüsünün değişmiş olması destek verilmesine engel teşkil etmez. 

 

5. Başvuru Belgeleri 

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir: 

i. Ağlara Üyelik Desteği Başvuru Formu (Form çevrimiçi başvuru esnasında 

doldurulmaktadır). 

ii. Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek 

olan diğer belgeler 

 

6. Desteklenecek Başvurular  

http://destekler.h2020.org.tr/
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TÜBİTAK ilgili program bütçe kısıtları çerçevesinde desteklenecek başvuru sayısında 

kısıtlamaya gidebilir. TÜBİTAK her bir ağ için desteklenecek kuruluş sayısında kısıtlamaya 

gidebilir. 

2021 yılı sonrasında yapılacak olan ilgili ağın devam üyeliği başvurusunun 

değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:  

1- Ağda aktif ve etkin olarak faaliyet gösterme seviyesi (Ağ tarafından desteklenen 

etkinliklerde yapılan sunum/demolar vb.), 

2- AB Çerçeve Programlar için proje önerisi hazırlama veya AB Çerçeve Programlara 

dahil olma düzeyi (Ağ ortakları ile birlikte sunulan ÇP sayısı vb.). 

 

Ağlara Üyelik Desteği kapsamında 2020 yılı üyelik aidatlarına ilişkin olarak desteklenen 

başvuru sahipleri 29 Ocak 2021 tarihine kadar yıllık faaliyet raporu sunmakla yükümlü 

olacaktır. 2021 yılı üyelik aidatlarına ilişkin olarak desteklenen başvuru sahipleri ise 29 

Temmuz 2021 tarihine kadar 6 aylık faaliyet raporu, 29 Ocak 2022 tarihine kadar da yıllık 

faaliyet raporu sunmakla sunmakla yükümlü olacaktır. 

 

7. Değerlendirme Yöntemi 

Ağlara Üyelik Desteği’ne yapılan başvurular, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

tarafından bu duyuruda yer alan kriterler çerçevesinde Değerlendirme Kurulu tarafından 

değerlendirilir. 

Başvuru sahibine değerlendirme sonucuyla ilgili olarak, ARBİS sisteminde kayıtlı e-posta 

adresi üzerinden bilgi verilir. ARBİS sistemindeki e-posta adresinin güncel ya da doğru 

olmaması nedeniyle bilgilendirme yapılamamasından TÜBİTAK sorumlu değildir. 

 

8. Ön İnceleme Ölçütleri 

Başvurular aşağıda sıralanan hususlar çerçevesinde destek sorumlusu tarafından incelemeye 

tabi tutulur ve aşağıda belirtilen hallerde, başvuru değerlendirmeye alınmayarak iade edilir: 

i. Başvuru formu ve ekindeki bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmamış olması, 

ii. Desteğe konu ağın bu duyuru ekinde yer alan listede yer almaması. 

 

9. Değerlendirme Kriterleri 

İnceleme aşamasında uygun görülen başvurular aşağıdaki hususlar çerçevesinde 

değerlendirilir: 

 

Değerlendirme Ölçütleri: 

 Başvuru sahibi kuruluşun ilgili ağa yönelik yetkinlik, tecrübe ve kapasitesi ile 

başvurunun kapsamının uyumu  

 Üyelikten hedeflenen etki ve çıktı  

 

Bu ölçütlere ilişkin alt ölçütler aşağıda belirtilmektedir: 

 

Başvuru Sahibinin Kapasitesi ve Başvurunun Kapsamı 
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 Kuruluşun desteğe konu ağa üye olma amacının ağlara üyelik desteği amaçlarına 

uygunluğu 

 Desteğe konu ağın kuruluş amacıyla başvuru sahibi kuruluşun faaliyet alanlarının 

örtüşme düzeyi 

 Başvuru sahibi kuruluş adına ağ faaliyetlerini yürütecek araştırmacıların 

özgeçmişlerinin yeterliliği 

 

Üyelikten Hedeflenen Etki ve Çıktı 

 Üyelik faaliyetleri sonucunda çerçeve programlar açısından hedeflenen somut çıktılar 

ve kazanımlar (proje sunma, çağrı konusu sunma, konsorsiyumlara katılım vb.) 

 Üyelik faaliyetleri sonucunda kuruluş açısından hedeflenen somut çıktılar ve 

kazanımların detaylandırılma düzeyi 

 Ağa üyeliğin kuruluşa getireceği yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ne şekilde 

yerine getirileceğinin detaylandırılması 

 

Başvuruyla ilgili tereddüt yaşanılan konularda, desteğe konu ağın faaliyet yaptığı alan veya 

alanların sorumlusu Ulusal İrtibat Noktası ile iletişime geçilmesi önerilmektedir. 

 

10. Desteklenen Harcama Kalemleri 

Destek miktarı, TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek destek üst limitini 

aşmamak kaydıyla, ulusal mevzuat uyarınca KOBİ statüsündeki firmalar için yıllık üyelik 

bedelinin %80’i ile sınırlıdır. Destek kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 

ve kar amacı gütmeyen kuruluşların üyelik bedelinin %100’ü TÜBİTAK Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenecek destek üst limitini aşmamak kaydıyla desteklenir.  

 

Desteğe konu ağa üyelikle ilgili işlemlerin tamamlanması ve alınması gerekiyorsa resmi 

onaylara ilişkin sorumluluklar başvuru sahibi kuruluşa aittir. 

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından başvuru yapılan 

ağa üyelik konusunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 8 inci maddesinin 5 

inci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı’ndan uygun görüş alınmadan destek ödemesi 

yapılmaz. 

 

11. Ödeme süreci 

Destek, mali belgeler ve varsa istenen diğer belgelerin uygun bulunması sonrasında ödenir.  

Yıllık üyelik bedeline ilişkin fatura başvuru sahibi kuruluş adına düzenlenmiş olmalıdır.  

i. Ödeme için gerekli belgeler TÜBİTAK’a iletilir,  

ii. Ödeme belgelerinin incelenmesi ve raporun uygun bulunmasının ardından ödeme 

işlemleri başlatılır.  Ödeme sürecinde TÜBİTAK ödeme belgeleri kapsamında başvuru 

sahibinden ek bilgi/belge talep edebilir.  
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iii. Döviz cinsinden yapılan harcamalar, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz 

satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanır ve toplam destek tutarını aşmamak 

üzere TL olarak önenir.  

iv. Ödeme belgelerinin Muhasebe Birimi’ne iletilmesinin ardından başvuru sahiplerine 

bilgilendirme e-postası gönderilir. 

 

12. Ödeme İçin Gerekli Belgeler 

Destek ödemesinin yapılabilmesi için aşağıda sıralanan belgelerin imzalı ve onaylı 

suretlerinin iletilmesi gerekir. Belge ve raporların uygun bulunması halinde ödeme işlemleri 

başlatılır. TÜBİTAK bu aşamada eksik gördüğü belgeleri başvuru sahibinden talep edebilir. 

i. Ödeme dilekçesi, 

ii. Yıllık üyelik aidatına ilişkin fatura veya fatura yerine geçen mali belge, 

iii. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından başvuru 

yapılan ağa üyelik konusunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 8 inci 

maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan uygunluk yazısı 

(Gerekli ise), 

iv. KOSGEB Onaylı KOBİ Beyannamesi, 

v. KOBİ’ler için imza sirküleri veya imza beyannamesi. 

 

13. Desteğe Özel Yükümlülük 

Destekten faydalanılması durumunda ‘Desteklenecek Başvurular’ başlığı altında talep edilen 

6 aylık ve yıllık faaliyet raporunun belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a sunulması 

gerekmektedir. Hazırlanan faaliyet raporları daha sonraki başvurularda başvuru 

değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır. 

 

14.  Desteğe Konu Ağ Listesi 

Bu destek kapsamında başvuru yapılabilecek ağlar duyuru dokümanı ekinde yer almaktadır. 

Bilgi ve İletişim 

Soru, görüş ve önerileriniz için destek sorumlusu Fatma DURAN KUTLU ile iletişime 

geçebilirsiniz. 

Detaylı bilgi için www.ufuk2020.org.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

İletişim Bilgileri 

Fatma DURAN KUTLU 

e-posta: aglarauyelik@h2020.org.tr 

T +90 312 298 18 62 

TÜBİTAK – Tunus Caddesi No:80  

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u262/odeme_dilekcesi_2_2.docx
http://www.ufuk2020.org.tr/

