TIRMA VE GEL‹fifiT
T‹RME
KAMU KURUMLARI ARAfifiT
PROGRAMI KAPSAMINDA ÖNER‹LEN PROJELER‹N
K‹N
PANEL YÖNTEM‹ ‹LE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹NE ‹L‹fifiK
YÖNERGE (*)

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan›mlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge; TÜB‹TAK’a Kamu Kurumlar› Araflt›rma ve
Gelifltirme Projeleri Destekleme Program› kapsam›nda önerilen
projenin panel yöntemi ile de¤erlendirilmesi sürecinde uygulanacak
usul ve kurallar ile bu süreçte görevlendirilen panelist ve
moderatörlerin sorumluluklar›n› belirlemek amac›yla düzenlenmifltir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, 17/07/1963 tarihli ve 278 Say›l› Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda
Kanunun 4 üncü maddesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu Kamu Kurumlar› Araflt›rma Gelifltirme Projeleri Destekleme
Program›na ve TÜB‹TAK Birimlerince Yürütülen Projelere ‹liflkin
Yönetmelik hükümlerine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar ve K›saltmalar
Madde 3- Bu Yönergede geçen:
TÜB‹TAK:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumunu,

(*) Bilim Kurulunun 08.07.2007 tarih ve 155 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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ARDEB:

Araflt›rma Destek Programlar› Baflkanl›¤›n›,

GYK:

‹lgili Grup Yürütme Komitesini,

GYKS:

‹lgili Grup Yürütme Komitesi Sekreterli¤ini,

GYK Sekreteri:

‹lgili Grup Yürütme Komitesi Sekreterini,

Grup:

Kamu Kurumlar› Araflt›rma ve Gelifltirme
Program›n› yürüten, Kamu Araflt›rmalar›
Grubu, Savunma ve Güvenlik Teknolojileri
Araflt›rma Grubu ile Uzay Teknolojileri
Araflt›rma Grubunun her birini,

KAMAG:

Kamu Araflt›rmalar› Grubunu,

SAVTAG:

Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araflt›rma
Grubunu,

UZAG:

Uzay Teknolojileri Araflt›rma Grubunu,

SYM:

Sözleflme Yönetimi Müdürlü¤ünü,

Panel:

Projelerin
de¤erlendirilmesi
amac›yla,
projeyle ilgili konularda uzman kiflilerden
oluflturulan kurulu,

Panelist:

Projeleri belirli kurallar çerçevesinde
de¤erlendiren, daha önce etik ihlali nedeniyle
ceza almam›fl, de¤erlendirdi¤i projenin ekibi
ile ç›kar çat›flmas›/çak›flmas› bulunmayan ve
bu yönergede belirtilen usul ve sorumluluklar
çerçevesinde görevlendirilen konu uzman›n›,

Moderatör:

GYK Sekreteri taraf›ndan paneli yönetmek
üzere, GYK üyeleri, Dan›flma Kurulu üyeleri
veya Grupta görevli Bilimsel Programlar
Uzmanlar› aras›ndan görevlendirilen kifliyi,
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flteri:
Müflt

Ar-Ge’ye dayal› çözüme ihtiyac› olan ve bu
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla Proje
Yürütücüsü Kurum/Kurulufl(lar›) TÜB‹TAK’›n
onay›na sunulmak üzere belirleyen, bu kurum
ve kurulufllarla yapt›¤› protokol çerçevesinde
Ar-Ge projesinin amac›n›, kapsam›n›, süresini,
bütçesini, flartlar›n› ve beklenen sonuçlar›n›
tan›mlayan, proje ç›kt›lar›n› kullanmay›
taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje
destekleme sözleflmesini, proje yürütücüsü
kurum/kurulufllar ile müfltereken imzalayan,
TÜB‹TAK’a destek baflvurusunda bulunan,
proje destek baflvurusunun kabul edilmesi ve
sözleflme imzalanmas› durumunda projenin
izlenmesi, denetlenmesi ve TÜB‹TAK ile
eflgüdümünün sa¤lanmas›ndan sorumlu olan
kamu kurumunu/kuruluflunu,

Proje Sorumlusu: Proje önerilerini içerik ve format yönünden
inceleyerek, de¤erlendirmeye uygun hale
getirilmesini sa¤lamak; projeler için panelist,
izleyici aday önerilerini oluflturarak GYK
onay›na sunmak; de¤erlendirme süreci
tamamlanan projelerin GYK’da görüflülmesi
için gerekli çal›flmalar› yapmak; GYK’n›n ald›¤›
kararlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak üzere
GYK Sekreteri taraf›ndan görevlendirilen ilgili
Bilimsel Programlar Uzman›n›,
Proje Yürütücüsü
fl(lar): Proje haz›rlama ve proje yürütme, beceri,
Kurum/Kurulufl(
deneyim ve altyap›s›na sahip; projenin
bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her
türlü sorumlulu¤unu tafl›yan, Müflteri ve
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TÜB‹TAK ile birlikte proje destekleme
sözleflmesini imzalayan, projenin yürütüldü¤ü
kamu Ar-Ge birimi, üniversite, TÜB‹TAK
birimi ve/veya özel kuruluflu,
Proje Yürütücüsü/
Yürütücüleri (PY): Proje
Yürütücüsü
Kurum/Kurulufl(lar)
taraf›ndan sorumlulu¤u alt›ndaki proje
faaliyetlerinin
yürütülmesi
amac›yla
görevlendirilen
ve
proje
yürütme
sorumlulu¤unu tafl›yan kifliyi veya kiflileri,
YBS:

Yönetim Bilgi Sistemini,

ifade eder.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
De¤erlendirme Süreci
Ön De¤erlendirme
Madde 4 - Yeni önerilen projenin temel bilgileri, ARDEB çal›flanlar›
taraf›ndan YBS’ye girilerek geçici proje numaras› al›n›r ve bunu takiben
proje önerileri de¤erlendirilmek üzere ilgili Gruba teslim edilir.
GYK Sekreteri taraf›ndan proje önerisine Proje Sorumlusu atan›r.
Proje Sorumlusu proje önerisini içerik ve format yönünden inceler.
Eksikliklerin tespit edilmesi durumunda, tamamlanmas›n› sa¤lamak
maksad›yla resmi yaz› veya elektronik posta ile Müflteriye ve proje
yürütücüsü kurum/kurulufla bildirilir.
Eksiklik tespit edilmeyen proje önerisine, Proje Sorumlusu
taraf›ndan panelist adaylar› belirlenir ve görüflülmek üzere proje
hakk›nda özet bilgi ile birlikte GYK’ya sunulur.
Proje önerisinin araflt›rma ve gelifltirme projesi kriterlerini
tafl›mamas› veya alt yap›ya yönelik bir proje önerisi olmas› veya
4
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TÜB‹TAK Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projeleri Destekleme Program›
Kapsam›ndaki Projelere ‹liflkin ‹dari ve Mali Esaslar’›na uygun
olmamas› durumlar›nda; GYK, proje önerisinin de¤erlendirmeye
al›nmamas›na karar verebilir.
Proje sorumlusunun proje önerisinin de¤erlendirme kriterlerini
karfl›lamad›¤› yönünde bir de¤erlendirme yapmas› durumunda; GYK,
projenin konu uzman› kiflilerce de¤erlendirilmesini isteyebilir. Gelen
uzman görüflleri do¤rultusunda projenin detayl› de¤erlendirilmesi için
panel oluflturulmas› yönünde karar alabilir veya projeyi red edebilir.
flturulmas› ve Panelistlerin Belirlenmesi
Panellerin Oluflt
Madde 5 - GYK’da projenin de¤erlendirilmesi yönünde karar
al›nmas› durumunda; GYK, projenin kapsam›na göre panelistlerin
say›s›n› ve panele kat›lacak panelist adaylar›n› yedekleriyle birlikte
belirler. Panelist seçiminde, “Kamu Projelerinde Panelist, ‹zleyici,
Hakem ve Dan›flmanlar›n (P‹HD) Uymalar› Gereken ‹lke/Etik Kurallar”
daki maddelerin göz önünde bulundurulmas› gerekir. Ayr›ca, TÜB‹TAK
programlar›nda önceki panellere kat›lan panelistlere ait
de¤erlendirmeler dikkate al›narak, kurumlar ve üniversiteler aras›
yayg›n da¤›l›m›n korunmas›na özen gösterilir.
GYKS taraf›ndan, Müflteri görüflü (SAVTAG ve UZAG Projelerinde)
al›narak GYK’da belirlenen panelist adaylar› ile temasa geçilir ve
belirlenen tarihlerde panel teflkil edilir. Panel en az bir ifl günü sürer.
Belirlenen panelist adaylar› aras›nda, herhangi bir nedenle panelist
olamayacak olanlar için yedek panelistler aras›ndan yeni panelist(ler)
usullere uygun olarak belirlenir. Müflteri görüflünün (SAVTAG ve UZAG
Projelerinde) al›nmas›, panelist seçiminin her safhas›nda yap›l›r.
Panellerin sekreterya ifllemleri GYKS taraf›ndan yürütülür.
Panel Süreci
Madde 6 - Panel süreci, proje önerisi ve eklerinin incelenerek
de¤erlendirilmesi; projeye puan verilmesi ve panel raporunun
haz›rlanmas› aflamalar›ndan oluflur.
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Ayr›ca gerekti¤i durumda proje yürütücüsü kurum/kurulufl(lar)un
Ar-Ge yeterlili¤ini de¤erlendirmek üzere, panel içerisinden seçilen
panelist(ler) taraf›ndan belirlenen bir tarihte, yerinde ziyaret yap›l›r. Bu
ziyarette, panelist taraf›ndan “Kurumsal Ar-Ge Yetene¤i
De¤erlendirme Formu” doldurulur.
GYKS taraf›ndan panel öncesinde projenin gizlilik durumu dikkate
al›narak panelistlere proje önerisi, proje önerisi de¤erlendirme formu ve
eki, etik kurallar belgesi elektronik ortamda veya posta yolu ile
gönderilir. Ayr›ca, panelistin ba¤l› oldu¤u kurum/kurulufla da
gerekti¤inde yaz› ile bildirilir. Müflteriye GYKS taraf›ndan, panelin
toplanaca¤› tarih(ler) ve panel program› hakk›nda bilgi yaz› ile gönderilir.
Proje önerisi ve bütün ekleri, panel tarihinden önce panelistlere
incelemeleri için gönderilir. Belgelerin gizlilik dereceli olmas›
durumunda,
panelistlere
bu
belgeler
panel
öncesi
gönderilemeyece¤inden; proje ile ilgili belgeleri inceleyebilmeleri için
panel süreci içinde zaman ayr›l›r. Her bir panelist bireysel de¤erlendirme
formunu doldurarak panelden önce ilgili Gruba iletir.
Panel iki oturumdan oluflur. ‹lk oturumda proje yürütücüsü proje
önerisi ile ilgili olarak, öneri de¤erlendirme formu kriterleri esas olmak
üzere bilgi verir. Panelistler, proje önerisini daha iyi anlamaya yönelik
olarak proje yürütücüsü ve müflteri kurum temsilcilerine sorular
sorarlar ve öneride bulunabilirler.
‹kinci oturumda, moderatör, proje sorumlusu ve panelistler
projeyi de¤erlendirmeye devam ederler. Panelistler s›rayla projenin
de¤erlendirmesini teflkil eden üç kriter hakk›nda de¤erlendirmelerini
yaparlar. Kapal› oy ve aç›k tasnif fleklinde projenin panel puanlamas›
yap›l›r. Her bir panelist belirlenen usullere uygun olarak projeye puan
verir. Moderatör taraf›ndan projenin panel puan› aç›klan›r.
Panelistlerce, panel puan›n› yans›tacak flekilde “panel raporu”
haz›rlan›r. Panel raporunda, projenin de¤erlendirme kriteri esas olmak
üzere, varsa eksikliklerinin neler oldu¤u ve proje bütçe taleplerinin her
fasl›, uygunluk yönünde de¤erlendirilir ve öneriler vurgulan›r.
6
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Panel süreci içerisindeki bütçe de¤erlendirmelerine SYM
uzmanlar› da kat›l›r.Panel raporunun her sayfas› panelistlerce
paraflan›p, son sayfas› ile panel puan tablosu imzalan›r.
Moderatör ve proje sorumlusu tart›flmalarda bilimsel görüfl
belirtmez, yönlendirme yapmaz ve oylamaya kat›lmaz. Ancak, konulara
aç›kl›k getirilmesi amac› ile soru sorabilir, esaslar ve yönergelerle ilgili
görüfl bildirebilir.
Etik kurallar kapsam›nda panelistin, panel gününden önce ç›kar
çat›flmas›/çak›flmas› oldu¤unun tespiti durumunda panelistli¤i iptal
edilir.
Madde 7- Proje önerisi, panelin tamamlanmas›ndan sonra GYK
taraf›ndan, panel puan› ve panel raporu dikkate al›narak karara
ba¤lan›r.
Karar aflamas›nda GYK taraf›ndan
afla¤›dad›r:

uygulanacak usuller

a) Projenin Kabul Edilmesi: GYK, panel puan› ve panel raporu
sonucunda revize gerekmeden projenin önerildi¤i flekliyle
desteklenmesine karar verebilir.
b) Ar-Ge Niteli¤i, Yayg›n Etki ve Yap›labilirlikten Birisinin ‹yi
De¤il/Yetersiz Olmas›: Panel raporunda, Ar-Ge niteli¤i, yayg›n
etki ve yap›labilirlik konular›ndan birisinin iyi de¤il/yetersiz
olmas› durumunda, GYK, bu olumsuzlukla ilgili tekrar yeni bir
panel oluflturulmas›na karar verebilir. GYK, ikinci panel
taraf›ndan haz›rlanan panel raporuna göre projenin
desteklenip desteklenmeyece¤ine karar verir.
c) Projenin Desteklenmemesi: GYK; panel puan› ve panel raporuna
göre projenin desteklenmemesine karar verebilir. Bu karar
GYKS taraf›ndan Baflkanl›k Olur’una sunulduktan sonra
gerekçeleri ile Müflteriye bildirilir.
d) Projenin Revize Edilmesi: GYK, panel puan› ve panel raporuna
göre projenin revize edilmesine karar verebilir. Bu durumda,
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proje revizyonlar›n›n yap›lmas› amac›yla panel raporu
müflteriye gönderilir. Revizyonlar› tamamlanan proje önerisi,
revizyon kapsam›na ba¤l› olarak görüflleri al›nmak üzere
panelistlere iletilebilir veya yeniden panel yap›labilir.
SAVTAG projelerinde. Müflteri taraf›ndan revizyonlar›
tamamlanarak gönderilen proje önerisi; Müflteri görüflü al›narak
panelistler aras›ndan projenin ve revizyonun kapsam› do¤rultusunda
GYK taraf›ndan belirlenen yeterli say›da panelistlere de¤erlendirilmek
üzere iletilir. Müflteri görüflü ve belirlenen panelistler taraf›ndan
haz›rlanan rapor, GYK taraf›ndan de¤erlendirilerek projenin
desteklenip desteklenmeyece¤ine karar verilir.
GYK, revize sonras› panel raporunda belirtilen revizelerin
kapsam›na ve önemine göre gerekirse sadece Müflteri görüflünü yeterli
görerek projenin desteklenip desteklenmeyece¤ine karar verebilir.
Ayr›ca, panel raporunda proje önerisinin yayg›n etkisi ve /veya
yap›labilirli¤inin iyi de¤il/yetersiz olmas› halinde, GYK’da, panel
taraf›ndan baz› revizyonlar önerilmifl ise panel puan› ve raporu ile proje
önerisinin Ar-Ge niteli¤inin olmas› da dikkate al›narak panel raporunda
belirtilen revizyonlar›n gerçeklefltirilmesi ile projenin yayg›n etkisi
ve/veya yap›labilirli¤inin derecesinin art›r›labilece¤i kanaati oluflmas›
durumunda; GYK, Müflteri taraf›ndan Proje Yürütücüsü
Kurum/Kurulufl(lar)a panel raporunda yer alan revizelerin yapt›r›lmas›
karar›n› alabilir. Yap›lan revizeler, Müflteri görüflü al›narak panelistler
aras›ndan projenin ve revizelerin kapsam› do¤rultusunda GYK
taraf›ndan belirlenen yeterli say›da panelist taraf›ndan de¤erlendirilir.
Bu durumda, Müflteri görüflü ve panelistler taraf›ndan haz›rlanan
rapor, GYK taraf›ndan de¤erlendirilerek projenin desteklenip
desteklenmeyece¤ine karar verilir.
Gizlilik dereceli projelerin revizyonlar›n›n de¤erlendirilmesi için
panelistler TÜB‹TAK’a veya Müflteri kuruma gelerek yerinde inceleme
yaparlar.
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GYK taraf›ndan projenin desteklenmesine karar verilmesi
durumunda, projenin yürürlü¤e konmas› ve proje sözleflmesinin
haz›rlanmas› amac›yla, proje önerisi ve ekleri bir üst yaz›yla GYKS
taraf›ndan SYM’ye iletilir. SYM, proje bütçesini mevzuat hükümlerine
göre kontrol ederek destek bütçesini belirler ve sözleflmenin taraflarca
imzalanmas›n› sa¤layarak projeyi yürürlü¤e koyar.
Bir Proje Önerisinin Panel Sonucunun ‹ptali
Madde 8- ‹lgili Grup Yürütme Komitesi sekreteri ve/veya ARDEB
Baflkan› taraf›ndan bir projenin usulüne uygun olamadan
de¤erlendirildi¤inin belirlenmesi ve/veya panelistlerin ya da
moderatörlerin Madde 10’a ayk›r› durumlar›n›n tespit edilmesi halinde
panelin bu proje ile ilgili karar›, GYK veya ARDEB Baflkan›n›n önerisi ve
Baflkanl›¤›n onay› üzerine iptal edilir. Proje önerisi, konusu ile ilgili ilk
panelde yeniden de¤erlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
flmanlar›n Görev ve Sorumluluklar›
Panelistlerin / Dan›flm
Madde 9- TÜB‹TAK taraf›ndan görevlendirilen panelistler ve
dan›flmanlar afla¤›da belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler:
a) Bilimsel kural ve kriterlere uymak ve uzmanl›k alan›na
girmeyen hususlar varsa o hususlarla ilgili de¤erlendirme
yapmaktan kaç›nmak,
b) De¤erlendirmelerini objektif olarak yapmak; objektif
davranmay› engelleyecek durumlar›n varl›¤› halinde (tez
hocas›/ö¤rencisi olmak; son üç y›l içerisinde makale/tebli¤/proje
gibi ortak çal›flma yapm›fl veya yapmakta olmak; yak›n gelecekte
ayn› kurumda çal›flmalar›/görevlendirilmeleri muhtemel olmak
veya ilgili proje önerisinin haz›rlanmas›na katk›da bulunmufl
olmak; daha önce yarg›ya intikal eden bir ihtilaf›n taraflar›
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olmak; akraba veya boflanm›fl olsalar bile 3.derece dahil kan
ba¤›yla veya 2. derece dahil s›hri h›s›m olmak; tarafs›z
davranmay›
önleyecek
derecede
olumlu/olumsuz
düflünce/önyarg› sahibi olmak, proje ile ilgili teklif veren di¤er
bir kurum/kurulufltan olmak ve benzeri haller) görüfl
bildirmekten kaç›nmak ve durumu derhal ilgili Gruba bildirmek,
c) Halen çal›flmakta olduklar› kurum veya kurulufllar›n veya bu
kurum veya kurulufllarda görev alan kiflilerin taraf olduklar›
projelerle ilgili de¤erlendirme yapmamak,
d) Raporlar›n› TÜB‹TAK taraf›ndan istenen formatlara uygun olarak
haz›rlamak, görüfl ve de¤erlendirmelerini gerekçelendirmek,
e) Önerilen proje(ler) ile ilgili bilgi ve belgeler gönderilmifl ise,
panelde görüflülecek tüm projelere iliflkin bilgi sahibi olarak
panele gelmek,
f) Projeyle ilgili olarak ö¤rendikleri her türlü bilginin
(moderatörün, panelistlerin ve proje dan›flmanlar›n›n isimleri,
panelistlerin / dan›flmanlar›n de¤erlendirme veya görüflleri,
panel toplant› içeri¤i, panel raporunun içeri¤i ve benzeri) ve
kendileriyle TÜB‹TAK aras›nda yap›lan yaz›flma ve görüflmelerin
gizli oldu¤unu bilerek bu gizlili¤e uygun davranmak,
g) Proje (önerisi) içeriklerini ve Panel ile ilgili bilgileri üçüncü
kiflilere aktarmamak,
h) Proje (önerisi) içeri¤i ile proje ç›kt›lar›n› flahsi amaçlarla
kullanmamak; yaz›l› bilgi, bilgi notu, de¤erlendirme, çal›flma
ve görüfl notlar›n› görev tamamlan›nca imha etmek, veya imha
edilmesi için ilgili proje sorumlusuna teslim etmek,
i) Proje ekibi ile panel öncesi veya sonras› proje önerisi hakk›nda
herhangi bir flekilde do¤rudan veya dolayl› olarak iletiflime
geçmemek,
j) Proje önerisinde bilimsel etik kurallara ayk›r› bir durum var ise
GYKS’y› Panel toplant›s› öncesi yaz›l› olarak bilgilendirmek.
10
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Bu maddeye ayk›r› davran›fllarda bulundu¤u tespit edilen kiflilere
üç y›la kadar TÜB‹TAK ile ilgili herhangi bir iflte görev alma veya
TÜB‹TAK desteklerinden yararlanma hakk› verilmez. Bu durum kiflinin
çal›flt›¤› kuruma bildirilir. Kifli TÜB‹TAK çal›flan› ise hakk›nda ilgili
yönetmeliklere göre ifllem yap›l›r. Ayr›ca bu kifliler, yukar›da belirtilen
hususlara ayk›r› davran›fllar› nedeniyle TÜB‹TAK’›n maruz kalabilece¤i
her türlü zarardan sorumludur.
Moderatörün Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Madde 1 0- Moderatör, panelin bu yönergeye uygun olarak
TÜB‹TAK ad›na yönetilmesinden ve sonuçland›r›lmas›ndan; proje
önerisi için “Panel Raporu”nun ve proje önerisinin panel sonucu ald›¤›
puanlar›n belirtildi¤i “Panel Puan Tablosu”nun haz›rlanarak
panelistlere imzalat›lmas›ndan ve panelle ilgili evrak ve doküman›n
düzenli bir flekilde GYKS’ye teslim edilmesinden sorumludur.
Moderatör hiç bir flekilde panelde yer alan projelere iliflkin görüfl
bildiremez ve puanlamaya kat›lamaz. Madde 10 da belirtilen tüm
kurallar panelde görev yapan Moderatör, Proje Sorumlusu ya da
GKYS’nin görevlendirece¤i üçüncü kifliler için de geçerlidir.
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönerge Bilim Kurulu taraf›ndan kabul edildi¤i
tarihte yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 1 2- Bu Yönerge hükümlerini TÜB‹TAK Baflkan› yürütür.
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