Avrupa Toplulugu ile Türkiye Cumhuriyeti arasinda
Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlari Leonardo da Vinci II, Socrates II ve
Gençlik Programlarina katilimi hakkinda
MUTABAKAT ZAPTI

Bir tarafta Avrupa Toplulugu’nu temsilen AVRUPA TOPLULUKLARI KOMISYONU
(bundan sonra “Komisyon” olarak anilacaktir) ve diger tarafta TÜRKIYE CUMHURIYETI
HÜKÜMETI (bundan sonra “Türkiye ” olarak anilacaktir),
(1) Avrupa Toplulugu ile Türkiye arasindaki 26 Subat 2002 tarihli Çerçeve
Anlasmasi’nin1 , mali katki da dahil olmak üzere, Türkiye’nin her bir programa
katilimi ile ilgili özel kayit ve sartlari belirleme yetkisini Komisyona ve yetkili Türk
makamlarina birakarak, Türkiye’nin Topluluk Programlarina katilimi ile ilgili genel
prensipleri belirlemis oldugunu,
(2) Toplulugun mesleki egitim faaliyet programi “Leonardo da Vinci”nin 2 ikinci
asamasinin, Toplulugun egitim alanindaki faaliyet programi “Socrates”in3 ikinci
asamasinin ve Topluluk faaliyet programi “Gençlik”in4 sirasiyla, 26 Nisan 1999 tarihli
Konsey Karari (1999/382/EC), 24 Ocak 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Karari (253/2000/EC) ve 13 Nisan 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Karari’yla (1031/2000/EC) tesis edilmis oldugunu,
dikkate alarak

ASAGIDAKI HUSUSLARDA MUTABAKATA VARMISLARDIR:

Madde 1
Türkiye, Avrupa Toplulugu ile Türkiye Cumhuriyeti arasinda imzalanan ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin Topluluk programlarina katilimi ile ilgili genel prensipleri düzenleyen 26
Subat 2002 tarihli Çerçeve Anlasmasi’nda öngörülen sartlara uygun olarak ve bu Mutabakat
Zapti’nin I ve II numarali eklerinde yer alan kayit ve sartlar dahilinde, bundan böyle
“programlar” olarak anilacak Leonardo da Vinci II, Socrates II ve Gençlik Programlarina
katilacaktir.

Madde 2
Bu Mutabakat Zapti 2004 tarihi itibariyle baslayan Programlar süresince geçerli olacaktir.
Bununla beraber, Avrupa Toplulugu’nun, içeriginde önemli bir degisiklik yapmaksizin
programlarin süresini uzatmaya karar vermesi halinde, uzatma kararini takip eden bir ay
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zarfinda taraflardan birinin aksi yönde ihbarda bulunmamasi sartiyla, bu Mutabakat Zapti’nin
süresi de ayni miktarda ve otomatik olarak uzatilir.
Ek I ve Ek II, bu Mutabakat Zapti’nin mütemmim cüzüdür.
Bu Mutabakat Zapti, taraflarin ortak rizasina istinaden ve yalnizca yazili olarak tadil
edilebilir.
Bu Mutabakat Zapti, Türkiye’nin kendi iç yasal prosedürünü tamamladigini bildirdigi tarihte
yürürlüge girer. Mutabakat Zapti, 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren geçerli olacaktir.

Brüksel’de imzalanmistir.

Brüksel’de imzalanmistir.

15 Nisan 2004

15 Nisan 2004

Türk Hükümeti adina

Avrupa Toplulugunu temsil eden
Komisyon adina

Nuri BIRTEK
Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlari
Merkezi Baskani

Nikolaus G. Van der Pas
Egitim ve Kültür Genel Müdürü
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EK I
Türkiye’nin Leonardo da Vinci II, Socrates II ve Gençlik Programlarina
katilimi ile ilgili kayit ve sartlar

1.

Bu Mutabakat Zapti’nda aksi belirtilmedikçe, Türkiye, Leonardo da Vinci II,
Socrates II ve Gençlik Programlarina (Programlar) anilan Topluluk faaliyet
programlarini tesis eden 26 Nisan 1999 tarihli Konsey Karari (1999/382/EC), 24
Ocak 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Karari (253/2000/EC) ve 13
Nisan 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Karari’nda (1031/2000/EC)
tanimlanan amaçlara, kriterlere, usullere ve tarihlere uyarak katilacaktir.

2.

Leonardo da Vinci II, Socrates II ve Gençlik Programlari hakkindaki Kararlarin 5.
maddelerindeki sartlar ile Komisyon tarafindan kabul edilen ve Üye Devletler ile
Avrupa Topluluklari Komisyonunun Leonardo da Vinci, Socrates ve Gençlik
programlari ulusal ajanslari ile ilgili sorumluluklarini düzenleyen hükümlere
uygun olarak, Türkiye, program ile ilgili faaliyetlerin ulusal düzeyde
uygulanmasinin koordinasyon içinde yönetilmesi için uygun yapilari olusturacak
ve faaliyetleri için program hibesi alacak olan bu Ajanslarin yeterli düzeyde
finanse edilmesi için gerekli tedbirleri alacaktir. Türkiye, bu faaliyetlerin ulusal
düzeyde etkili sekilde yürütülmesi için gerekli her türlü girisimde bulunacaktir.
Komisyon ve Türk Ulusal Ajansi arasindaki anlasmalarin imzalanmasi ve
uygulamaya konmasi, Avrupa Topluluklari genel bütçesine uygulanan Finansman
Yönetmeliginin 5 56. maddesinde belirtilen sartlara ve bunun uygulanmasi ile ilgili
ayrintili kurallarin hükümlerine uyulmasina bagli olacaktir.

3.

Türkiye, Programlara katilmak için, Ek II’de tarif edilen usullere uygun olarak
Avrupa Birligi’nin genel bütçesine her yil bir katki payi ödeyecektir.
Anilan katki payi, gerektiginde, programda meydana gelecek gelismeler veya
Türkiye’nin programlari absorbe etme kapasitesinin tekamülü dikkate alinarak,
Programlarin uygulanmasinda bütçe ile ilgili dengesizlikleri önlemek amaciyla
taraflarin müsterek rizasiyla yazili olarak uyarlanabilir.

4.

Türkiye’den ehil kurum, kurulus ve kisilerin müracaatlarinda, müracaatlarinin
degerlendirilmesinde ve seçilmesinde uygulanan kayit ve sartlar, Toplulugun ehil
kurum, kurulus ve kisilerine uygulananlar ile ayni olacaktir.
Leonardo da Vinci programini tesis eden kararin Ek I, Bölüm III.2’de tarif edilen
ve seçilemeyecek olan B tipi projeler kapsaminda sunulanlar hariç, 2004 teklif
çagrilari kapsaminda uygun Türk kurum, kurulus ve kisileri tarafindan 2003 yili
içinde sunulan projeler, bu Mutabakat Zaptinin, seçim sürecinin sona ermesinden
önce yürürlüge girmesi sartiyla finanse edilmeye layik olacaktir.
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Komisyon, programlari tesis eden kararlarin ilgili hükümlerine göre proje
degerlendirmelerine yardimci olmak üzere bagimsiz uzmanlar tayin ederken Türk
uzmanlari da dikkate alabilecektir.
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5.

Programlarin Topluluk boyutunu saglamak amaciyla, proje ve faaliyetlerin
Topluluk mali destegine layik olabilmesi için, Topluluga üye devletlerin birinden
en az bir ortak bulundurmasi zorunludur.

6.

Leonardo da Vinci II Kararinin Ek I, Bölüm III.1’de atifta bulunulan hareketlilik
faaliyetleri ile Socrates ve Gençlik kapsaminda yer alan ve ülke merkezli olarak
yürütülen faaliyetlerin yanisira, yukarida 2. madde uyarinca kurulan Ulusal
Ajanslarin faaliyetlerine maddi açidan destek olmak için, Topluluk düzeyinde
karara baglanan yillik program bütçe ödenek dagilimi ve Türkiye’nin programa
katki payi esas alinmak suretiyle Türkiye’ye ödenek tahsis edilecektir. Ulusal
Ajanslarin faaliyetlerine yapilacak maddi destegin azami miktari, Ulusal
Ajanslarin is programlari bütçesinin %50’sini geçemez.

7.

Topluluga Üye Devletler ve Türkiye, mevcut hükümler çerçevesinde, bu
Mutabakat Zapti ile kapsanan faaliyetlere katilma amaciyla Topluluga Üye
Devletler ile Türkiye arasinda dolasan ögrencilerin, ögretmenlerin, stajyerlerin,
egiticilerin, üniversite idarecilerinin, gençlerin ve programlardan yararlanabilecek
diger kisilerin serbest dolasimini ve ikametini kolaylastirmak için her türlü çabayi
gösterecektir.

8.

Bu Mutabakat Zapti kapsamindaki faaliyetler, bu tür faaliyetler için kullanilacak
mal ve hizmetler açisindan Türkiye tarafindan uygulanan dolayli vergilerden,
gümrük vergilerinden, ithalat ve ihracat ile ilgili yasaklama ve sinirlamalardan
muaf olacaktir.

9.

Leonardo da Vinci II, Socrates II ve Gençlik (sirasiyla 13, 14 ve 13. maddeler) ile
ilgili kararlarina uygun olarak programlarin izlenmesi ve degerlendirilmesine
iliskin Avrupa Topluluklari Komisyonunun ve Avrupa Topluluklari Sayistayi’nin
sorumluluklari sakli kalmak kayd iyla, Türkiye’nin programlara katilimi, Avrupa
Topluluklari Komisyonu ve Türkiye’nin ortaklik temeline dayali olarak devamli
sekilde izlenecektir. Türkiye Komisyona ilgili raporlari sunacak ve bu baglamda
Topluluk tarafindan öngörülen diger belirli faaliyetlere katilacaktir.

10.

Avrupa Topluluklarinin genel bütçesine uygulanan Finansman Yönetmeliginin ve
bunun uygulanmasi ile ilgili detayli kurallar hakkindaki Komisyon Yönetmeliginin
ilgili hükümlerinin yanisira (Euratom, EC) 2185/96 nolu Konsey Tüzügünün6
usule iliskin hükümlerine de uygun olarak, kontroller ve denetimler, Komisyon,
Avrupa Sahteciligi Önleme Ofisi (OLAF) ve Avrupa Topluluklari Sayistayi
tarafindan veya bunlarin yetkisi altinda yapilabilir ve idari ve mali müeyyideler
uygulanabilir. Mali denetimler, Topluluga karsi akdi yükümlülüklerle ilgili gelir ve
giderleri kontrol etmek amaciyla yapilabilir. Ilgili Türk makamlari, isbirligi ruhu
içinde ve karsilikli menfaate dayali olarak bu tür kontrollerin ve teftislerin ifasi
için mevcut sartlarin elverdigi ölçüde gerekli veya yardimci olabilecek her türlü
makul ve öngörülebilen yardimi saglayacaktir.
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Komisyon tarafindan kabul edilen ve Üye Devletler ile Komisyonun Leonardo da
Vinci, Socrates ve Gençlik Ulusal Ajanslari ile ilgili sorumluluklarini düzenleyen
hükümler, Komisyon, Türkiye ve Türk Ulusal Ajansi arasindaki iliskilere
uygulanir. Gerçeklesen veya gerçekleseceginden süphe edilen sahtecilik ve
usulsüzlük vakalari ve bunlarla ilgili olarak Ulusal Ajans tarafindan alinan
tedbirler derhal Komisyonun ilgili birimlerine bildirilmelidir. Türk Ulusal
Ajansina isnat edilebilir usulsüzlük, ihmal veya sahtecilik vakalarinda, telafi
edilemeyen fonlardan Türk makamlari sorumlu olacaktir.
Türk makamlari, satin alma islemlerinin veya yardim saglama islemlerinin
herhangi bir asamasinda veya bu islemlerle ilgili sözlesmelerin uygulanmasi
esnasinda, aktif veya pasif yolsuzluk uygulamalarini önlemek ve onlara karsi
koymak için uygun önlemleri alacaktir.
11.

Leonardo da Vinci II ile ilgili kararin 7. maddesinde ve Socrates II ile Gençlik
hakkindaki kararlarin 8. maddelerinde atifta bulunulan usuller sakli kalmak
kaydiyla, Türkiye temsilcileri, kendileri ile ilgili hususlarda, Program Komitelerine
gözlemci olarak katilirlar. Bu komiteler, gündemde yer alan diger konular ve
oylama esnasinda Türk temsilcilerinin yoklugunda toplanirlar.

12.

Müracaat usulü, sözlesmeler, sunulacak raporlar ve programlarla ilgili diger idari
düzenlemelere iliskin olarak Komisyonla olan bütün münasebetlerde kullanilacak
dil, Toplulugun resmi dillerinden herhangi biri olacaktir.

13.

Topluluk ve Türkiye, bu Mutabakat Zapti kapsaminda yer alan faaliyetleri, oniki
ay öncesinden yazili olarak bildirmek sartiyla istedikleri zaman sona erdirebilirler.
Sona erme aninda devam etmekte olan projeler ve faaliyetler, bu Mutabakat
Zaptinda vazedilmis olan sartlar ile bu proje ve faaliyetlere uygulanan akdi
düzenlemeler ve bu EK’in 10. maddesi hükümleri dahilinde tamamlanincaya kadar
devam edecektir.
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EK II
Türkiye’nin Leonardo da Vinci II, Socrates II ve
Gençlik programlarina yapacagi mali katki
1.

Leonardo da Vinci
Türkiye’nin, Leonardo da Vinci II programina katilmak için, Avrupa Birligi bütçesine
ödeyecegi mali katki payi (Euro cinsinden) asagidaki sekilde olacaktir:
2004 Yili

2005 Yili

2006 Yili

6.024.000 13.024.000 13.024.000

2004 yilinda, bu Mutabakat Zaptinin I nolu Ekinin 6. maddesinde yer alan hükmün
hilafina, Leonardo da Vinci II kararinin Ek I, bölüm III.1’de atifta bulunulan
hareketlilik faaliyetlerine, bu katkidan azami 4.800.000 Euro tahsis edilecektir. Ayrica,
Ulusal Ajansin bu programlarla ilgili faaliyetlerine mali destek saglamak için en fazla
550.000 Euro tahsis edilecektir.

2.

Socrates
Türkiye’nin, Socrates II programina katilmak için, Avrupa Birligi bütçesine ödeyecegi
mali katki payi (Euro cinsinden) asagidaki sekilde olacaktir:
2004 Yili

2005 Yili

2006 Yili

9.050.000 13.550.000 20.300.000

3.

Gençlik
Türkiye’nin, Gençlik programina katilmak için, Avrupa Birligi bütçesine ödeyecegi
mali katki payi (Euro cinsinden) asagidaki sekilde olacaktir:
2004 Yili

2005 Yili

2006 Yili

3.279.000 4.369.000 5.819.000

4. Türkiye, yukarda zikredilen katki payini, kismen Türkiye’nin Devlet Bütçesinden ve
kismen de 17 Aralik 2001 tarih (EC)2500/2001 sayili Konsey Tüzügü çerçevesinde
yillik programlama prosedürlerine tabi olarak Türkiye’nin katilim öncesi fonlarindan
ödeyecektir. Talep edilen katilim öncesi fonlar her sene bir Mali Anlasmaya göre
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Türkiye’ye aktarilir. Türkiye’nin Devlet Bütçesinden gelen kisim ile birlikte bu fonlar,
Türkiye’nin ulusal katkisini olusturacak ve Komisyon tarafindan fonlar için yapilacak
yillik çagrilara cevaben Türkiye ödemeleri bu fonlardan yapacaktir.
5.

Katilim öncesi fonlarla ilgili geçici plan asagidaki gibidir:
− Leonardo da Vinci II programina yapilacak katkinin
cinsinden) su sekilde olacaktir:
2004 Yili

2005 Yili

yillik miktari (Euro

2006 Yili

(2003 yili katilim (2004 yili katilim (2005 yili katilim
öncesi fonlarindan) öncesi fonlarindan) öncesi fonlarindan)
4.726.508

8.418.059

− Socrates II programina yapilacak katkinin
sekilde olacaktir:
2004 Yili

2005 Yili

8.318.218

yillik miktari (Euro cinsinden) su

2006 Yili

(2003 yili katilim (2004 yili katilim (2005 yili katilim
öncesi fonlarindan) öncesi fonlarindan) öncesi fonlarindan)
7.100.746

8.758.039

12.965.281

− Gençlik programina yapilacak katkinin yillik miktari (Euro cinsinden) su sekilde
olacaktir:

2004 Yili

2005 Yili

2006 Yili

(2003 yili katilim (2004 yili katilim (2005 yili katilim
öncesi fonlarindan) öncesi fonlarindan) öncesi fonlarindan)
2.572.746

2.823.902

3.716.501

Türkiye’nin yapacagi katkinin geriye kalan kismi, Türkiye’nin Devlet bütçesinden
karsilanacaktir.
Verilen bu takribi miktarlar katilim öncesi yillik programlama prosedüründe teyit
edilmezse, yukarida 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilen toplam mali katkilar
ile katilim öncesi fonlardan saglanacak destek arasindaki fark Türkiye’nin Devlet
Bütçesinden karsilanacaktir.
6. Avrupa Birligi genel bütçesine uygulanan mali yönetmelik, özellikle Türkiye’nin
katkisinin yönetimine uygulanacaktir.
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Ek I, madde 11’de atifta bulunulan komite çalismalarina veya Programlarin
uygulanmasi ile ilgili diger toplantilara gözlemci olarak katilmak amaciyla Türkiye
temsilcileri ve uzmanlari tarafindan yapilacak yol masraflari ve gündelikler, Avrupa
Birligine Üye Devletlerin kamu kesimi disindan gelen uzmanlari için yürürlükte olan
usullere uygun sekilde ve onlarinki ile ayni esaslara dayali olarak Komisyon
tarafindan karsilanacaktir.

7. Bu Mutabakat Zaptinin yürürlüge girmesinden sonra ve
müteakip her yilin
baslangicinda, Komisyon, Türkiye’ye bu Mutabakat Zapti kapsamindaki ilgili
programlarin her birine yapacagi katkiya tekabül eden bir fon çagrisinda bulunur.
Bu katki Euro cinsinden belirtilir ve Komisyonun Euro cinsinden açilmis banka
hesabina ödenir.
Türkiye, Komisyonun fon çagrisini 1 Nisan’dan önce yapmasi halinde katkisini 1
Mayis tarihine kadar, daha sonraki bir tarihte yapmasi halinde ise, fon çagrisindan en
geç bir ay sonra ödeyecektir.
Katkinin ödenmesinde herhangi bir gecikme olmasi, Türkiye’nin, vade tarihinden
itibaren, kalan miktar üzerinden faiz ödemesine neden olacaktir. Bu durumda
uygulanacak faiz orani, Avrupa Toplulugu Resmi Gazetesi’nin C serisinde yayinlanan,
Avrupa Merkez Bankasi’nin temel röfinansman islemlerine uyguladigi vade
tarihindeki ayin ilk takvim gününde geçerli olan faiz oraninin yüzde birimi cinsinden
3,5 puan artirilarak hesaplanan faiz oranidir.
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