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TÜBİTAK 

DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ,  

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

  Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunacak Destek Programları 

Başkanlıklarının kuruluş, çalışma usul ve esaslarına ilişkin genel ilkeleri düzenlemektir.  

 

(2) Bu Yönetmelik, Destek Programları Başkanlıklarının teşkilat yapılanması ile 

görevlerinin belirlenmesini kapsar.  

 

  Dayanak 

  Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 3 üncü ve 4 üncü 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

  Tanımlar ve Kısaltmalar 

  Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

b) Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulunu, 

c) Başkan: TÜBİTAK Başkanını, 

ç) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını, 

d) DEP Başkanlığı: Destek Programları Başkanlığını, 

e) DEP Başkanı: Destek Programları Başkanını, 

f) Grup: Bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve yenilik 

faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere 

kurulan birimleri,  

ifade eder. 

DEP Başkanlıklarının kuruluşu ve yapılanması 

Madde 4 - (1) DEP Başkanlıkları; üniversitelerin, araştırma altyapılarının, kamu 

ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 

teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak, ülkemizin bilim insanı kapasitesini 

nitelik ve nicelik açısından artırmayı hedefleyen mekanizmaları oluşturmak ve 

yürütmek amacıyla bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerini programlamak, 

yönlendirmek, desteklemek ve izlemek üzere, Başkanın önerisi ve Bilim Kurulu kararı 

ile kurulur.  

(2) DEP Başkanlıkları; DEP Başkanı, DEP Başkan Yardımcıları, Gruplar ve 

Müdürlüklerden oluşur. 

(3) Her bir DEP Başkanlığı altında, ihtiyaçlar doğrultusunda teknik, idari ve mali 

süreçlerde görev yapacak birimler DEP Başkanın önerisi, Başkanlık oluru ve Bilim 

Kurulu kararı ile kurulur. 

(4) DEP Başkanlığı altındaki grupların, müdürlüklerin ve diğer birimlerin 

yöneticileri DEP Başkanının önerisi ile Başkan tarafından atanır. 

         (5)  DEP Başkanlıkları, çalışmalarını işbu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 

ve Bilim Kurulu tarafından onaylanan çalışma usul ve esaslarına göre yürütür. 
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  DEP Başkanlıklarının Görevleri 

  Madde 5- (1) DEP Başkanlıklarının görevleri şunlardır: 

 a) Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla uyumlu Ar-Ge ve yenilik 

projelerinin değerlendirme süreçleri ile desteklenmesi Başkanlıkça onaylanan 

projelerin, izleme ve sonuçlandırma süreçlerini mevzuata uygun olarak yürütmek ve 

sonuçlandırmak.  

 

 b) Bilimsel ve teknolojik alanlarda durum analizi ve değerlendirme çalışmaları 

yapmak. 

 c)  Bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişme eğilimlerini izlemek, değerlendirmek 

ve Başkanlığa bu konulara ilişkin önerilerde bulunmak. 

 ç) Ulusal araştırma ve teknoloji geliştirme hedef ve politikaları doğrultusunda 

program önerileri oluşturmak.  

 d) Bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için olanaklar 

sağlamaya hizmet edecek olan insan kaynağının geliştirilmesi doğrultusunda destek 

mekanizmaları oluşturmak ve yürütmek. 

 e)  Proje ve program sonuçlarını ölçme-değerlendirme çalışmalarını yapmak. 

 f)  DEP Başkanlığının ve bağlı birimlerinin bütçe önerisini hazırlayarak Başkanlığa 

iletmek ve faaliyetlerin bütçeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 g)  DEP Başkanlıklarının her birinin faaliyet alanlarının özelliğine göre mevzuatında 

tanımlanan görevleri yerine getirmek. 

 f)  Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

DEP Başkanının atanması ve görevleri  

Madde 6- (1) DEP Başkanı, Başkan tarafından atanır. Atama kararında görev 

süresi belirtilir.  

(2) DEP Başkanının görevleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan görevlerin ilgili birimler 

aracılığıyla yerine getirilmesini sağlamak, 

b) Kendisine bağlı birimler arasında eşgüdümü sağlamak üzere, kendisine bağlı 

birim yöneticilerinden oluşan koordinasyon kurulu veya kurulları oluşturmak, 

c) Başkanlığa, kendisine bağlı birimlere ilişkin önerilerde bulunmak, 

ç) Başkanlık tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

DEP Başkan Yardımcılarının atanması ve görevleri  

Madde 7- (1) DEP Başkanının önerisi ve Başkanın oluru ile en az iki DEP 

Başkan Yardımcısı atanır.  Atama kararında görev süreleri belirtilir. 

(2) DEP Başkan Yardımcıları, DEP Başkanına yardımcı olmakla ve DEP 

Başkanı tarafından kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür 

 

  Sorumluluklar 

  Madde 8- (1) Bu Yönetmelik ve ilgili alt düzenleyici mevzuat kapsamında 

görev ve sorumlulukları belirlenen DEP Başkanı ve kendisine bağlı yöneticiler ve 

personel ile birimler kapsamında yürüyen süreçlerde görev almak üzere seçilen kişiler 

görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmekten, görev aldıkları iş 

süreçlerinde gerçekleştirdikleri çalışma ve kararlarında mevzuatına uygun hareket 

etmekten, etik kurallara uymaktan ve uyulmasını sağlamaktan sorumludur. 
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  Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

  Madde 9- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle, Bilim Kurulu’nun 

08/04/2006 tarih ve 141 sayılı toplantısında kabul edilen “Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu Destek Programları Başkanlıkları Kuruluş, Görev, Yetki 

ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten 

kaldırılan Yönetmeliğin hükümlerine diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu 

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde yapılan tüm atamalar, 

görevlendirmeler, üyelikler bu Yönetmelik çerçevesinde devam eder, Araştırma 

Gruplarına yapılan atıflar Araştırma Destek Gruplarına yapılmış sayılır. Yürürlükten 

kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan; Komiteler, Komite olarak, Danışma 

Kurulları, Danışma Kurulu olarak, bu Yönetmelik çerçevesinde görevlerine devam eder. 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde görevlendirilen komite başkanları ve 

komite başkan vekillerinin görevleri bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle sona 

erer. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde Bilim Kurulu tarafından 

belirlenen ve kişilere ödenen ücretlerin ödenmesine bu Yönetmelik çerçevesinde devam 

olunur.  

Geçici Madde 1- (1) 04/06/2016 tarih ve 255 sayılı Bilim Kurulu kararı ile 

3’üncü maddenin bu Yönetmelikten kaldırılan ilgili hükümlerinin ve yine bu 

Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 7’nci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci, 

13’üncü, 14’üncü ve 15’inci maddelerinde yer alan hükümlerinin, mevcut DEP 

Başkanlıklarının çalışma, usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe girene 

kadar uygulamasına devam edilir. 

 

  Yürürlük 

  Madde 10- (1) Bu Yönetmelik 15/10/2010 tarihinde yürürlüğe girer.  

 

  Yürütme 

  Madde 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.   

 

 

 

TÜBİTAK 

DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ,  

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı 
Yürürlüğe Giriş 

Tarihi  

02/10/2010 tarihli ve 190 sayılı Toplantı 

için tıklayınız. 
15/10/2010 

 

 

 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/yonetmelik/YONETMELIK_III_3_eski.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/yonetmelik/YONETMELIK_III_3_eski.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/yonetmelik/YONETMELIK_III_3_eski.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/190bk-ek3_destek_prog._yonetmelik_0.pdf
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Değiştiren Bilim Kurulu 

Kararı 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

01/09/2012 tarih ve 211 sayılı 

toplantı için tıklayınız. 
01/09/2012 

04/06/2016 tarih ve 255 sayılı 

toplantı için tıklayınız. 
04/06/2016 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/211bk-ek_5.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/255_sayili_bk_ek-5.pdf

