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COST (European Co-Operation in the Field of Scientific and Technical Research , 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği) PROGRAMI 

GENEL AÇIKLAMA 

COST çalışmalarını yönlendiren en yüksek karar organı COST Üst Düzey Temsilciler 
Komitesi’dir (Committee of Senior Officials-CSO). İçinde Türkiye’nin de bulunduğu COST 
üyesi ülkelerin bu komitede birer temsilcisi bulunmaktadır. Ülkeler tarafından önerilen yeni 
COST aksiyonları ilgili Teknik Komitelerce ve Teknik Komite olmayan alanlarda Stratejik 
Konular Grubu (Strategic Issues Group-SIG) tarafından incelendikten sonra CSO tarafından 
görüşülür ve onaylanır. Aksiyonlar, Teknik Komitelere bağlı olarak her bir aksiyon için 
oluşturulan Yönetim Komiteleri (Management Committees-MC) vasıtasıyla yürütülür. 
Aksiyonun niteliğine ve büyüklüğüne göre her bir aksiyon için ortalama 60.000 EURO destek 
verilmektedir. COST ülke bazında her yıl yaklaşık 1.500.000 EURO civarında tahmini destek 
miktarı öngörmektedir. 

COST’un genel prosedürü olarak, CSO tarafından onaylandıktan sonra, herhangi bir 
aksiyonun yürürlüğe girebilmesi için en az beş ülke tarafından imzalanması gerekmektedir. 
Aksiyon yürürlüğe girdikten sonra katılmak isteyen ülkelerin ilk bir yıl içinde aksiyonun Ortak 
Niyet Beyanını (Memorandum of Understanding)-MoU) imzalamaları gerekmektedir. Bu 
süreden sonra aksiyona katılım, Aksiyon Yönetim Komitesi’nin onayına bağlı olmaktadır. 
 
Türkiye’de COST Programının koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. 
TÜBİTAK ile COST Sekreteryası arasındaki ilişkiler Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 
sağlanmaktadır. COST Programı çerçevesinde ele alınacak projelerin bir bütünlük içinde ve 
amaçlarına uygun şekilde yürütülmelerinin temini için 1991 yılı başında kurulmuş olan “COST 
Projeleri Ulusal Yürütme Komitesi” TÜBİTAK, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
yetkilileri ile COST Üst Düzey Türkiye Temsilcisinden oluşmaktadır. 
 
DESTEKLEYEN KURULUŞ  
Türkiye’den yapılacak başvurular TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. 
 
BAŞVURU KONULARI 
Malzeme, kimya, çevre, gıda teknolojisi, enformatik, okyanus bilimleri, fizik, nanobilim, tarım 
ve biyoteknoloji, meteoroloji, akışkanlar dinamiği, telekomünikasyon, ulaştırma, sosyal 
bilimler, tıp araştırmaları, inşaat mühendisliği, ormanlar ve ormancılık ürünleri vb.  
 
KATILIM KOŞULLARI 
COST programının 4 temel unsuru bulunmaktadır: 
1. Aksiyonlar kapsamında araştırma projeleri ulusal katkılarla finanse edilir. 
2. COST üyelerinin her biri araştırma aksiyonu önerebilir. 
3. Aksiyonlara katılım isteğe bağlıdır. Sadece ilgilenen ülkeler iştirak edebilmektedir. 
4. İşbirliği, ulusal projelerin koordinasyonunu esas alan “concerted action” olarak anılan 
projeler vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

 


