
TÜBİTAK 
TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA 

ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI 
 
 

MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK 
Teknoloji Ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının 9 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye beşinci, altıncı, yedinci, 
sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir. 
 

“(3) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan desteklerde bu madde uyarınca uygulama 
yapılmaz.” 

“(5) Proje önerisinde geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, 
yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje başlangıç tarihi itibariyle bir kamu kurum 
veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmiş olması halinde proje önerisi değerlendirmeye 
alınmaz.” 

“(6) TÜBİTAK tarafından destek kararı verilen projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların 
(teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu 
kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi halinde, destek kararında belirtilen proje 
başlama tarihi ile işin verildiği tarih (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe 
başlama talimatının verildiği tarih) arasındaki faaliyetler destek kapsamında değerlendirilir. İlgili 
kamu kurum kuruluşu tarafından işin verildiği tarih itibariyle bu Uygulama Esaslarının 65 inci 
maddesi hükümleri uygulanarak proje yürürlükten kaldırılır.” 

“(7) Proje sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihi (projeye verilen ek süreler dahil) sonrasında 
kuruluşun proje çıktılarını kamu kurum veya kuruluşlarına bedeli karşılığında taahhütte bulunması 
durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz. Proje bitiş tarihi sonrasında söz konusu taahhütlere 
girişilmesi durumunda projenin var ise dönemsel ödemelerine ilişkin işlemleri sonuçlandırılır.” 

“(8) Kuruluşlar projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, 
yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bir kamu kurum veya kuruluşuna 
bedeli karşılığında taahhüt edilmesi durumunda, bu hususu TÜBİTAK’a, işin verildiği tarihi (ihale 
kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) takip 
eden otuz gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu madde kapsamında kuruluşların gerçeğe aykırı 
bildirimde bulunduklarının anlaşılması veya bu maddede belirtilen bildirimleri zamanında ve gereği 
gibi yapmaması halinde bu Uygulama Esaslarının 66 ncı maddesi hükümleri uygulanarak proje 
yürürlükten kaldırılır.” 

“(9) Bu Uygulama Esaslarının bu maddesindeki kamu kurum veya kuruluşu olarak aşağıda 
belirtilen kapsamda bulunan kurum veya kuruluşlar dikkate alınacaktır:  

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (mesleki kuruluş şeklinde faaliyet 
gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) ve tüzel kişiler, 

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi 
teşebbüsleri, 

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi 
verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç, vakıf yükseköğretim kurumları dahil)  
ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve 
şirketler, 

e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar.” 
 

            Yürürlük 
MADDE 2-  (1) Bu Uygulama Esasları, Bilim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Ancak 

uygulama esaslarında yapılan söz konusu değişiklik hükümleri proje sözleşmesi 25 Nisan 2008 ve 
öncesinde imzalanmış projelere uygulanmaz. 
      
            Yürütme 

MADDE 3-  (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür.  


