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AARRAAŞŞTTIIRRMMAA  PPRROOJJEELLEERRİİNNDDEE  UUYYGGUULLAANNAACCAAKK  
İİDDAARRİİ  vvee  MMAALLİİ  EESSAASSLLAARR  ((**))

11.. KKAAPPSSAAMM

Bu Esaslar; Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı (1007) hariç, Araştırma Destek
Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen proje
destek programları ile ilgili hususları kapsar. Bu Esaslar
kapsamındaki programların özel düzenlemelerinde aynı konuya
ilişkin hüküm bulunması halinde, programlara özel hükümler
öncelikli olarak uygulanır.

22..  PPRROOJJEELLEERRDDEE  YYÜÜRRÜÜTTÜÜCCÜÜ,,  AARRAAŞŞTTIIRRMMAACCII  VVEEYYAA  DDAANNIIŞŞMMAANN  

OOLLAARRAAKK  GGÖÖRREEVV  AALLAABBİİLLMMEE  KKOOŞŞUULLLLAARRII

aa.. Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü Müdürü
(Araştırma Enstitüleri hariç), Yüksekokul Müdürü, Meslek
Yüksekokul Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür,
Daire Başkanı, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve
Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam
etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak
en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.

bb.. Yürütücü olmaya engel idari görevi bulunmayan bilim
insanlarının, TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü veya
araştırmacı olarak görev alabilme koşul ve limitleri Başkanlık
tarafından belirlenerek ilgili programların duyurularına yansıtılır.

cc.. Sonuç raporu kabul edilmemiş projelerdeki görevler
limitler içerisinde işlem görür.

dd.. Projesinin iptal edilmesi veya etik ihlali nedeniyle ceza
alan ve bu nedenle yürürlükteki projelerindeki görevlerine son
verilen yürütücü ve araştırmacıların yerine atanan kişilerin bu
projelerdeki görevleri a ve b maddelerinde belirtilen limitler
dışında tutulur.

*      Bilim Kurulunun 09.01.2009 tarih ve 171 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
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ee.. TÜBİTAK Başkanlığında görev yapan kişiler
(Görevlendirme ile gelip kısmi veya tam     zamanlı çalışanlar
dahil) ARDEB tarafından yürütülen programlar kapsamında
desteklenen projelerde görev alamazlar. Ancak, TÜBİTAK’taki
görevlerine başlamadan önce proje desteği almışlar ise projeleri
sonuçlanıncaya kadar destek almaya (burs desteği hariç) devam
edebilirler.  

ff.. TÜBİTAK’a bağlı Merkez/Enstitülerde görev yapan
araştırmacılar (Görevlendirme ile gelip kısmi veya tam zamanlı
çalışanlar dahil) ARDEB tarafından yürütülen programlar
kapsamında desteklenen projelerde görev alabilirler ve
kendilerine projedeki görevleri karşılığında ödeme yapılabilir
(burs desteği hariç). 

gg.. Projedeki  katkı oranları % 10’un altında olan kişiler
araştırmacı olamazlar.

hh.. Türkiye’de ikamet etmeyen T.C vatandaşları ile yabancı
uyruklu bilim insanları projelerde yürütücü veya araştırmacı
olarak yer alamazlar. Danışmanlar için ikamet şartı aranmaz.

ii.. Proje yürütücüsü, projeyi öneren  kuruluşun kadrolu
personeli olmak zorundadır. 

jj.. Proje yürürlüğe girdikten sonra, geçici süre ile yurt dışına
giden proje yürütücüsü ve araştırmacıların durumları, proje
yürütücüsünün TÜBİTAK’a yazılı bildirimi üzerine ilgili Araştırma
Grubu tarafından karara bağlanır.

kk.. Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel
uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun
proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede
görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık
gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır. 

ll.. KARİYER projelerinde, akademik ünvanı profesör olan
kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. 

33..  PPRROOJJEELLEERRDDEE  YYÜÜRRÜÜTTÜÜCCÜÜ,,  AARRAAŞŞTTIIRRMMAACCII  VVEEYYAA  DDAANNIIŞŞMMAANN  

İİLLEE  İİLLGGİİLLİİ  DDEEĞĞİİŞŞİİKKLLİİKKLLEERR

aa.. Proje yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya
değiştirilmesi gerektiği hallerde projenin durumu ilgili Grup
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tarafından değerlendirilir. Yeni bir Proje Yürütücüsünün
görevlendirilmesi veya projenin yürürlükten kaldırılması
Başkanlık; projenin iptali hususunda oluşturulacak görüş ise Bilim
Kurulu tarafından karara bağlanır. 

bb.. Araştırmacı ve Danışman ile ilgili yapılması öngörülen
değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje
yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve ilgili Grubun onayı ile
yapılır. 

44..    BBUURRSSLLAARR

aa.. Türkiye’de ikamet eden ve yurt içinde bir yüksek lisans
veya doktora programına kayıtlı olan (özel öğrenci ve yabancı dil
hazırlık öğrencisi hariç) T.C. ve yabancı uyruklu öğrenciler
projelerde bursiyer olarak yer alabilirler. Doktoralı olup herhangi
bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan,
doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili
programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan
fazla olmaması koşulunu sağlayan ve Türkiye’de ikamet eden T.C.
ve yabancı uyruklu kişiler ise doktora sonrası araştırmacı sıfatıyla
projelerde bursiyer olarak yer alabilirler.

bb.. Bilim Kurulu tarafından Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığı (BİDEB) için belirlenen burs miktarları projeler
kapsamında verilen burslar için de geçerlidir. Proje önerisinde
talep edilen miktar, limitler içinde kalmak şartıyla esas alınır.

cc.. Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer alamazlar.
Projede yer alan bir bursiyer BİDEB bursu almaya hak kazandığı
takdirde durum değişikliğini ilgili Gruba yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Bu durumda bursiyerin proje bursu kesilir ancak
bursiyer isterse ilgili projede “BİDEB Bursiyeri” olarak yer almaya
devam edebilir. BİDEB bursiyerleri sadece bir projede bursiyer
olarak yer alabilir. Ancak BİDEB’den burs almaya devam ettikleri
sürece kendilerine proje kapsamında burs ödemesi yapılmaz.
BİDEB bursu kesildikten sonra ödeme yapılabilmesi için projenin
ilgili faslında ödenek bulunması şarttır.

dd.. Projede yer alan bursiyerlerle ilgili bilgilerin ve yapılacak
değişikliklerin ilgili Gruba bildirilmesi zorunludur. Proje
sözleşmesinin imzalanmasından sonra, proje bütçesinin burs
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faslında yer alan toplam ödeneğin aynı kalması şartıyla,
bursiyerin adında ve/veya niteliğinde (Y. lisans öğrencisi/doktora
öğrencisi/doktora sonrası araştırmacı) yapılacak değişiklikler
Grup onayıyla yapılır. Bursiyer sayısında ve burs miktarında
yapılacak değişiklik ise Grup Yürütme Komitesince karara
bağlanır. 

ee.. Projede bursiyer olarak yer alan bir kişi, burs aldığı süre
boyunca başka bir projede araştırmacı, yürütücü veya danışman
olarak görev alamaz. 

ff.. Bir kişi aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından
burs (BİDEB vb.) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir
projeden Proje Teşvik İkramiyesi alamaz.

gg.. Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar faslına ek ödenek talep
edilemez; bu fasıldan diğer fasıllara ve diğer fasıllardan da bu
fasıla aktarım yapılamaz.

hh.. Proje önerisinde bursiyer yer almadığı durumlarda, proje
yürürlüğe girdikten sonra bursiyer talep edilemez. 

ii.. Yürürlükteki bir projede yer alan bursiyerin statüsü
araştırmacı olma kriterlerini sağlaması koşuluyla araştırmacı
olarak, araştırmacının statüsü de bursiyer olma kriterlerini
sağlaması koşuluyla bursiyer olarak değiştirilebilir. Bu tür
değişiklikler için gerekçeli başvuru ve Grup Yürütme Komitesinin
onayı şarttır. Araştırmacılara yapılacak PTİ ödemeleri için 4-f
maddesi esastır. İlgili fasılda ödenek bulunmaması halinde, statü
değişikliği yapılan araştırmacıya burs ödemesi yapılmaz. 

jj.. Bursiyerin durum (ücretli/ücretsiz bursiyer) ve niteliğinin
(yüksek lisans/doktora/doktora sonrası) değişmesi veya
bursiyerliğin sona ermesi durumunda, bir ay 30 gün kabul
edilerek mahsuplaşma yapılır. 5 günden fazla alacağı olmayan
bursiyere bu süre için ödeme yapılmayacağı gibi 5 günü aşmayan
fazla ödemeler de bursiyerden geri istenmez.

55.. PPEERRSSOONNEELL  ÖÖDDEEMMEELLEERRİİ  

55..11..    PPRROOJJEE  TTEEŞŞVVİİKK  İİKKRRAAMMİİYYEESSİİ  ((PPTTİİ))

aa.. Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve
danışmanlara, ilgili mevzuatta yer alan hususlara uygun olması
şartıyla PTİ ödenebilir.
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bb.. Proje yürütücüsünün alabileceği PTİ üst sınırı her yıl
Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütücünün alacağı PTİ,
panel puanına göre Başkanlığın talimatı doğrultusunda; yürütücü
dışındaki araştırmacıların PTİ’leri ise projeye katkı oranları
kullanılarak hesaplanır. Ancak, bir araştırmacının alacağı PTİ
yürütücünün alacağı PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz. 

cc.. Bir kişinin, aynı anda, proje türüne bakılmaksızın
TÜBİTAK destekli birden fazla projede görevli olması halinde; en
fazla iki projeden yürütücü; bir projeden yürütücü iki projeden
araştırmacı/danışman;  dört projeden  araştırmacı/danışman
olarak PTİ ödemesi yapılır.    

dd.. Birden fazla projede yürütücü veya araştırmacı olarak
görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam PTİ miktarı,
yürütücü PTİ üst sınırının iki katından fazla olamaz. 

ee.. Bir projedeki tüm araştırmacılara ödenecek toplam PTİ
miktarı, proje yürütücüsüne ödenecek olan PTİ’den fazla olamaz.

ff.. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların bir projeden
alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu
kurumu/kuruluşu (vakıf üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya
pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın
%75’ini geçemez. 

gg.. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özel bir kuruluşta
çalışmaları halinde bu kişilere, kamuda çalışan emsali proje
personeline ödenen proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda
ücret ödenir.

hh.. Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde o kişinin
Proje Teşvik İkramiyesi diğer araştırmacılar arasında
paylaştırılamaz. Projeden ayrılan bir araştırmacının yerine
projeye dahil edilen yeni araştırmacıya, ilgili Grubun uygun
görmesi halinde, ayrılan araştırmacının kalan PTİ’si ödenebilir.
Bunun dışında projeye sonradan katılan araştırmacıya ise PTİ
ödemesi yapılmaz.

ii.. Belirlenen toplam PTİ’nin %50’si gelişme raporlarının,
%50’si ise sonuç raporunun ilgili Araştırma Grubu Yürütme
Komitesi tarafından kabul edilmesi ve PTİ ödenmesinin uygun
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bulunması durumunda ödenir. Yürütücü ve araştırmacıların PTİ
alabilmeleri için ilgili rapor döneminde; görev ve sorumluluklarını
tam olarak yerine getirmeleri, projeden ayrılmamış olmaları ve
yurt dışında bulunmaları halinde bu sürenin 3 ayı aşmaması
gerekmektedir. Bu hususta, araştırmacılar için yürütücünün
beyanı esas alınır.

jj.. PTİ için ek ödenek talep edilemez. Bir projeye verilen ek
süre için PTİ ödenmez.

kk.. Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden (ek süre dahil)
sonra sadece PTİ ödemeleri yapılabilir. Kalan ödenek ve Kurum
Hissesi kullanılamaz.

ll.. Danışmanlara; kamu kurum/kuruluşlarının kadro ve
pozisyonlarında bulunmaları (vakıf üniversiteleri dahil) halinde
Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde PTİ ödemesi
yapılabilir. Kamu kurum/kuruluşlarında çalışmayanlarla, yurt
dışında ikamet eden  danışmanlara ise PTİ miktarı ile sınırlı
olmak kaydıyla hizmet alımı faslından ödeme yapılabilir. 

mm.. Uluslararası projelerde, sadece seyahat desteği verilmesi
veya seyahat desteğinin yanısıra araştırma desteği de verilen
projelerin toplam bütçesinin, TÜBİTAK tarafından belirlenen
limitin altında kalması halinde PTİ verilmez.

nn.. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu proje
personeline, görevli olduğu kurum ile yaptığı sözleşme
hükümlerine uygun olduğunun çalıştığı kurum tarafından
belgelenmesi durumunda PTİ ödenebilir.

55..22..  YYAARRDDIIMMCCII  PPEERRSSOONNEELL  ÖÖDDEEMMEELLEERRİİ

aa.. Projede görevli yardımcı personel, mevzuatının izin
verdiği hallerde üniversitelerle diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli kişiler arasından seçilebileceği gibi, proje
bütçesinin ilgili faslında belirtilmek şartıyla hizmet alımı yöntemi
ile de temin edilebilir. 

bb.. Bunun dışında istihdam edilecek yardımcı personele
ödenecek ücret; emsali personelin kamudaki ücret politikası
çerçevesinde belirlenir. Yardımcı personele, ücret dışında
herhangi bir ek ödeme yapılamaz.   
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66..    YYUURRTT  İİÇÇİİ  VVEE  YYUURRTT  DDIIŞŞII  SSEEYYAAHHAATT  DDEESSTTEEKKLLEERRİİ

Proje konusu ile ilgili olarak yapılacak saha çalışmaları ile
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılma, çalışma
ziyaretleri ve benzeri faaliyetlere seyahat desteği sağlanır. 

aa.. Proje önerisinde saha çalışmaları için ayrıntılı gerekçe
verilmesi zorunludur. Saha    çalışmaları için verilen destek sadece
yurt içi için geçerlidir. Saha çalışmalarının gerektirdiği zorunlu
koşullarda, proje personeli dışında kişiler de görevlendirilebilir.

bb.. Saha çalışmaları ve ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde
yapılacak ziyaretler dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt
içi/yurt dışı seyahatlerle ilgili destek miktarları Bilim Kurulunca
belirlenen limitler dahilinde verilir. Bu seyahatler gerçekleşmeden
önce ilgili Araştırma Grubunun uygun görüşü alınır. Bu kapsamda
yapılacak seyahatlere sadece proje yürütücüsü, araştırmacı ve
bursiyerler katılabilirler. İkili işbirliği projeleri çerçevesinde
yapılacak ziyaretlere gerek duyulması halinde projede yer
almayan lisans üstü  öğrenciler de katılabilirler.

cc.. Saha çalışmaları dışında; seyahat faslı için ek ödenek
talep edilemez, bu fasıldan diğer   fasıllara ve diğer fasıllardan da
bu fasıla aktarım yapılamaz. Saha çalışmaları hariç seyahat
faslında yer alan yurt içi ve yurt dışı ödenekleri arasında aktarım
yapılabilir. Saha çalışmalarında ödeneğin yetersiz olması halinde,
yurtiçi ve yurtdışı seyahatler için ayrılan ödenekten Grubun onayı
ile fasıl aktarımı yapılabilir.

77..    EEKK  SSÜÜRREE  VVEE  EEKK  ÖÖDDEENNEEKK  

aa..  Proje süresi, toplam sürenin en fazla yüzde ellisine kadar
uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu,
ilgili Grubun uygun bulması halinde Başkanlık onayı ile karara
bağlanır. Bu sürenin aşıldığı durumlar Bilim Kurulu tarafından
karara bağlanır.

bb.. Projelere verilebilecek ek ödenek; proje yürütücüsünün
gerekçeli başvurusu, ilgili Grubun olumlu görüşü ve Başkanlığın
onayı ile kesinleşir. Özel kuruluşların ek ödenek taleplerinin
yarısının kendilerince karşılanması şartı aranır. 

cc.. Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek
süre ve ek ödenek talebi yapılamaz
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88.. KKUURRUUMM  HHİİSSSSEESSİİ

aa.. Kurum hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
aşamasında kurumun imkanlarından   faydalanılması
karşılığında, TÜBİTAK tarafından sağlanan, Proje Teşvik
İkramiyesi dışında kalan proje bütçesinin en fazla %10’una
tekabül eden ödenektir.

bb.. Kurum hissesi, proje yürütücüsünün bağlı olduğu birim
yetkilisinin (Bölüm, Sağlık Bilimlerinde Ana Bilim Dalı,  Merkez ve
Enstitü Başkanı vb.) yazılı talebi ve proje yürütücüsünün uygun
görüşü ile projenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, birimin Ar-
Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Harcamaların
mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin
yürütüldüğü kuruma aittir.

cc.. Bir projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu ek
ödeneğe ilişkin kurum hissesi   verilmez. 

dd.. Kurum hissesi, proje hesabı dışında başka bir hesaba
aktarılamaz. 

ee.. Kurum hissesi, sözleşmede belirtilen proje bitiş
tarihinden sonra harcanamaz ve kalan miktar TÜBİTAK’a iade
edilir.

ff.. Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje
için belirlenen kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı
olarak ilgili kuruma ödenir.

gg.. Uluslararası projelerde, sadece seyahat desteği verilmesi
veya seyahat desteğinin yanısıra araştırma desteği de verilen
projelerin toplam bütçesinin, TÜBİTAK tarafından belirlenen
limitin altında kalması halinde kurum hissesi verilmez.

99.. YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKKTTEENN  KKAALLDDIIRRMMAA  VVEE  

İİPPTTAALLEE  İİLLİİŞŞKKİİNN  HHÜÜKKÜÜMMLLEERR

aa.. Yürürlükten kaldırılan projelerden, yapılan ödemeler geri
alınmaz. Proje yürütücüsü kurum/kuruluşun sözleşmede
belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda kurum
hissesinin iadesine ilişkin sözleşme hükümleri saklıdır.

bb.. Projenin iptali durumunda, proje yürütücüsü ve kusurlu
araştırmacılara yapılmış olan PTİ ödemelerinden geri alınacak
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tutarın belirlenmesinde, iptal karar tarihi esas alınır. Buna ilişkin
tespit Grup Yürütme Komitesi tarafından yapılır ve iptal önerisi
ile birlikte Bilim Kuruluna sunulur. 

cc.. İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu
araştırmacılara bir yıldan beş yıla kadar TÜBİTAK ile ilgili herhangi
bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan
diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜBİTAK tarafından yapılmış
olan görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası
sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği varsa süreli temsil görevleri
ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, ilgili birimlerin
önerisi üzerine Başkanlık Makamının olurlarıyla devam
ettirilebilir.

dd.. Projenin iptali durumunda; yürütücü ve kusurlu
araştırmacılar dışında projede görev alan kişiler ile diğer üçüncü
kişilere (hizmet alınan kişiler vb) proje kapsamında yapılan
ödemeler geri alınmaz.

ee.. TÜBİTAK’a bağlı Merkez/Enstitülerde çalışan
yürütücü/araştırmacıların projelerinin iptal edilmesi halinde
TÜBİTAK İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

1100.. Esaslarda yer alan Akçeli konular her yıl Bilim Kurulu
tarafından belirlenerek Esasların eki olarak verilir.

YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKKTTEENN  KKAALLDDIIRRIILLAANN  MMEEVVZZUUAATT

1111.. 8 Haziran 2008 tarih ve 165 sayılı Bilim Kurulu
toplantısında kabul edilen “Araştırma     Projelerinde Uygulanacak
İdari ve Mali Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.

1122..  GGEEÇÇİİCCİİ  MMAADDDDEELLEERR

GGeeççiiccii  MMaaddddee  11.. Bu Esaslarla yürürlükten kaldırılan mevzuat
hükümleri ile bu Esaslarda yer alan hükümlerin birbirine aykırı
olması durumunda proje yürütücülerinin lehine olan hüküm
uygulanır.

YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKK  VVEE  YYÜÜRRÜÜTTMMEE

1133.. Bu Esaslar Bilim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.

1144.. Bu Esaslar TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.


