AR-GE YETENE⁄‹
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ ESASLARI (*)

Amaç
Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar›n teknolojik AR-GE yapma
yetene¤inin TÜB‹TAK taraf›ndan de¤erlendirilmesine iliflkin usul ve
esaslar› belirlemektedir.
Kapsam
Madde 2. Bu Esaslar, TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenecek ve/veya
yürütülecek araflt›rma ve gelifltirme projelerine proje yürütücüsü
olarak baflvuran kurulufllar›n AR-GE yapma yetene¤inin
de¤erlendirilmesini kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu Esaslar 278 say›l› Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine
dayan›larak ha›rlanm›flt›r.
Tan›mlar
Madde 4. Bu Esaslarda geçen;
TÜB‹TAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu’nu,

Kurulufl

: Üniversitelerde belirli alanlarda AR-GE
faaliyeti göstermekte olan grup, birim ve
laboratuarlar; TÜB‹TAK’›n veya di¤er
resmi kurumlar›n AR-GE laboratuarlar›,
enstitüleri, merkezleri veya onlar›n
bünyesindeki AR-GE birimleri ile sanayi

(*) Bilim Kurulu’nun 04.06.2005 tarih ve 132 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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kurulufllar›n›n (yaz›l›m konusunda faaliyet
gösteren kurulufllar dahil) AR-GE birimleri
veya bunlar›n herhangi bir bileflkesini,
Proje

: TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen ve/veya
yürütülen ola¤an proje ve güdümlü
araflt›rma ve gelifltirme projelerini,

Ola¤an Proje

: AR-GE kurulufllar›n›n TÜB‹TAK’›n ola¤an
proje baflvuru dönemlerinde sunduklar›
akademik veya teknolojik AR-GE
projelerini,

Güdümlü Proje

: TÜB‹TAK’›n ilgili kurum ve kurulufllarla
birlikte belirleyece¤i konularda özel olarak
teklif ça¤r›s› yap›lacak AR-GE projelerini,

AR-GE Yetene¤ini
Gelifltirme Projesi

:Kurulufllar›n
AR-GE
yeteneklerini
gelifltirmek ve AR-GE yetene¤ini ülke
geneline
yayg›nlaflt›rmak
amac›yla
haz›rlayarak TÜB‹TAK’a sunacaklar›,
destekleme usul ve esaslar› TÜB‹TAK
taraf›ndan ayr›ca belirlenen projeleri

ifade eder.
De¤erlendirme Yap›lacak Projeler
Madde 5. TÜB‹TAK, belirli alanlarda oluflturulmas› öngörülen
“güdümlü projelere” teklif vermek isteyen kurulufllar›n de¤erlendirme
sürecinden geçmifl olmalar›n› “önkoflul” olarak isteyecektir.
Ola¤an proje destek baflvuru süreci içinde sunulmufl projelerden
Bilim Kurulu/Baflkanl›k taraf›ndan belirlenecek efli¤in üstünde bütçe
talep edilmifl olan projelerin proje yürütücüsü kurulufllar için bu
de¤erlendirme, projenin de¤erlendirme süreci ile efl zamanl› veya
ardafl›k olarak yap›lacakt›r.
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De¤erlendirme Yöntemi
Madde 6. De¤erlendirme, kuruluflun TÜB‹TAK taraf›ndan
belirlenmifl formata göre haz›rlayaca¤› bir öz de¤erlendirme raporunda
verece¤i bilgiler ile yap›lacak kurulufl ziyaretindeki gözlem ve
izlenimlere dayand›r›larak yap›lacakt›r.
Öz De¤erlendirme Raporu
Madde 7. Öz de¤erlendirme raporu afla¤›daki bileflenleri
içerecektir:
a) Teknolojik varl›klar ve yönetimi,
b) Bilgi kaynaklar› ve yönetimi,
c) Proje yönetimi,
d) Fikri haklar yönetimi,
e) AR-GE yönetimi,
f) Finansman kaynaklar›,
g) AR-GE insan kaynaklar› ve yönetimi,
h) AR-GE deneyimi (tamamlanan ve/veya sürdürülen projeler;
patent, faydal› model, tescil, telif hakk›; yay›nlar; fikri mülkiyet
haklar›ndan sa¤lanan gelirler; özgün ürünlerin getirisinin toplam sat›fl
has›lat›na oran›)
Saha ‹ncelemesi
Madde 8. TÜB‹TAK taraf›ndan proje için öngörülen
de¤erlendirme usulü çerçevesinde yetkili organ/kifli taraf›ndan
kuruluflun AR-GE yetene¤ini de¤erlendirebilecek uzmanl›¤a sahip
kifliler aras›ndan belirlenen dan›flmanlar vas›tas›yla yap›l›r. Bu kifliler
projenin teknik ve mali de¤erlendirmesini yapan uzmanlar aras›ndan da
seçilebilir.
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De¤erlendirme Sonucu
Madde 9. Dan›flmanlar›n proje önerisi üzerinde ve kurulufllarda
yapacaklar› saha incelemesi sonucunda haz›rlayacaklar› de¤erlendirme
raporu puanlan›r. Puanlama sonucunda de¤erlendirme sonucu
kuruluflun “yeterli” veya “yetersiz” olmas› fleklinde belirlenir.
De¤erlendirmeyle yap›lan tespit, proje ile ilgili olarak yap›lan di¤er
de¤erlendirme sonuçlar›yla birlikte ele al›narak TÜB‹TAK’ça kabul veya
red fleklinde karar verilir.
Ç›kar Çat›flflm
malar›n›n Gözetilmesi
Madde 10. Kurulufllar›n AR-GE yetene¤inin de¤erlendirilmesi
s›ras›nda, süreçte yer alan kifliler mensup olduklar› veya o anda ifl
iliflkisi içinde olduklar› kurulufllar›n de¤erlendirilmesinde oy
kullanamazlar.
AR-GE Yetene¤ini Geliflflttirme Projeleri
Madde 11. TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lacak ça¤r›ya baflvurular›n›
sunan kurulufllar›n AR-GE yetene¤ini gelifltirmek, yayg›nlaflt›rmak ve
art›rmak amac›yla yürütülecek projelerdir.
Buna iliflkin baflvuru, de¤erlendirme, kabul, destekleme, izleme ile
sonuçland›rma usul ve esaslar› TÜB‹TAK taraf›ndan ayr›ca belirlenir.
Yürürlük
Madde 12. Bu Esaslar, Bilim Kurulu taraf›ndan kabulü tarihinde
yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 13. Bu Esaslar› TÜB‹TAK Baflkan› yürütür.
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