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1071- ULUSLARARASI ARAŞTIRMA FONLARINDAN YARARLANMA 

KAPASİTESİNİN VE ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİNE KATILIMIN 

ARTTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslara konu olan programın amacı, ülkemiz 

araştırmacılarının uluslararası destek fonlarına başvuru kapasitesinin arttırılması ve 

başvurularda başarı performansının iyileştirilmesi ile ikili ve çok taraflı uluslararası Ar-Ge 

işbirliklerine katılımın arttırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki 

projelerin desteklenmesidir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, TÜBİTAK tarafından yürütülen “1071-

Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge 

İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında, 

araştırmacılarımızın uluslararası destek fonlarından yararlanma kapasitesinin arttırılmasına ve 

uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın teşvik edilmesine yönelik çağrıların belirlenmesi ile 

çağrılar kapsamında sunulacak projelerin başvuru, değerlendirme, destekleme, izleme ve 

sonuçlandırılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

 Hukuki dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 2’nci ve 4’üncü maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 Tanımlar ve kısaltmalar 

 MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen, 

 

a) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını, 

b) Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulunu, 

c) Çağrı: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülecek olan programın amaç ve hedefleri 

doğrultusunda Başkanlık tarafından belirlenecek konu başlığını, 

ç) Proje İzleyicisi: Projenin, öneri formuna ve proje destekleme sözleşmesine uygun olarak 

yürütülüp yürütülmediğini TÜBİTAK adına izlemek ve değerlendirmek amacıyla TÜBİTAK 

tarafından görevlendirilen konusunda uzman kişiyi, 

d) Proje Yöneticisi: Proje yürütücüleri arasında koordinasyonu sağlayan ve projenin 

yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan proje yürütücüsünü,  

e) Proje Yürütücüsü: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve deneyime 

sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, 

TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle 
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değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki 

araştırmacıyı, 

f) Proje Yürütücüsü Kuruluş: Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve 

altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi, araştırma 

altyapısını, TÜBİTAK birimini ve/veya özel kuruluşu, 

g) Sözleşme: TÜBİTAK tarafından destek kararının verilmesinden sonra bu Usul ve Esaslar 

uyarınca TÜBİTAK ile yürütücü kurum/kuruluş(lar) ve proje yürütücüsü/yürütücüleri 

arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini, 

ğ) Usul ve Esaslar: Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve 

Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı Usul ve 

Esaslar’ını , 

h) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

ı) Yönetmelik: TÜBİTAK Çağrılı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen 

Programlara İlişkin Yönetmeliği, 

 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Destek Süreci ile Mali ve İdari Hükümler 

 Çağrıların belirlenmesi ve başvuru 

 MADDE 5– (1) Uluslararası araştırma fonlarından yararlanma kapasitesinin 

arttırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü ve çağrıya özel 

diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir. 

 Değerlendirme, destek kararı ve sözleşme 

 MADDE 6– (1) Çağrı özelinde proje önerilerinin değerlendirme yöntemi Başkanlık 

tarafından belirlenir ve çağrı duyurusunda belirtilir.  

(2) Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilir. 

(3) Kabul edilen projelere verilecek destek miktarı ve süresi, Başkanlık onayı ile kesinleşir.  

(4) Desteklenmesi uygun bulunan projeler için projenin yürütüleceği kurum/kuruluş(ların) 

yetkilisi, proje yürütücüsü/yöneticisi ve TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalanır.  

 Destek bütçesi ve süresi  

 MADDE 7 – (1) Bu program kapsamında çıkılacak çağrılara yapılacak başvurularda, 

proje önerisi bütçesinin 10.000.000.- TL’yi ve süresinin 54 ayı geçmesi halinde, proje 

değerlendirme süreçlerinin başlatılabilmesi için Bilim Kurulu’nun onayına sunulur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

İzleme, Sonuçlandırma, Durdurma, Yürürlükten Kaldırma ve İptal 

 İzleme ve sonuçlandırma  

 MADDE 8 – (1) TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin, amaç ve hedefleri ile 

mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları yoluyla ilgili Grup 

tarafından izlenir. Gelişme ve sonuç raporları, sözleşmede belirtilen tarihlerde, sözleşmede 

belirtilen ilgili/ilgililer tarafından TÜBİTAK’ın belirlediği formata uygun olarak hazırlanır ve 

ilgili Gruba iletilir. Ayrıca, gerektiğinde, TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme de 

yapılabilir.   

(2) TÜBİTAK, gerekli gördüğünde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali 

açılardan incelemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere, belirleyeceği kişileri proje 

izleyicisi olarak görevlendirebilir. 

(3) Projelerin sonuçlandırılması sürecinde Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

 Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal 

 MADDE 9 - (1) Projelerin durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptali hususlarında 

Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Hüküm bulunmayan haller 

 MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Yönetmelik 

hükümleri uygulanır. 

 GEÇİCİ MADDE 1- (1) 30/07/2016 tarih ve 256 sayılı Bilim Kurulu kararı ile bu 

Usul ve Esasların 4’üncü maddesi kapsamındaki “Yönetmelik” tanımında yapılan değişiklik 

ile getirilen “TÜBİTAK Çağrılı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen 

Programlara İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girene kadar, bu Usul ve Esaslarda atıf yapılan 

yönetmelik hükümleri yerine TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından 

Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmeliğin ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve 

Mali Esasların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

 Yürürlük 

 MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslar, Bilim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 
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 Yürütme 

 MADDE 12- (1) Bu Usul ve Esasları TÜBİTAK Başkanı yürütür. 

 

Kabul edildiği Bilim Kurulu 

Kararı 

Yürürlüğe Giriş 

Tarihi 

06/06/2015 tarihli ve 242 sayılı 

Toplantı  
06/06/2015 

30/07/2016 tarihli ve 256 sayılı 

Toplantı 
30/07/2016 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/242bk-ek2_0.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/256_bk-_ek_31.pdf

