TÜB‹TAK
GÜDÜMLÜ PROJELER‹ TEÞV‹K VE
DESTEKLEME ESASLARI (*)

Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu esaslar›n amac› TÜB‹TAK’›n görev alan›na giren
konularda, ülkenin ekonomik kalk›nmas› ve uluslararas› rekabet
gücünün artt›r›lmas› için gereksinim duyulan yeni teknolojilere temel
olußturabilecek, ancak TÜB‹TAK’›n kendi AR-GE birimlerinde
yürütülemeyen konularda, güdümlü projeler arac›l›¤›yla en üst düzeyde
temel araßt›rmalar yapt›r›lmas›n› sa¤lamak ve desteklemektir.
Bu esaslar, bu amaçla yürütülecek faaliyetlere ilißkin ilke ve
usulleri kapsar.
Projelerin Özellikleri
Madde 2. Bu tür projelerin;
• TÜB‹TAK’›n AR-GE birimlerinin ulusal ve uluslararas› düzeyde
kat›ld›klar› veya kat›lmay› planlad›klar› sözleßmeli teknoloji
gelißtirme projelerine temel olußturmas›,
• Uluslararas› bir kuruluß taraf›ndan Araßt›rma Gruplar›na özel
öncelikli alanlarda kullan›lmak üzere proje finansman›
sa¤lanmas›,
• Ulusal sanayi kurulußlar›n›n dünyadaki en son gelißmelere
koßut olarak özel öncelikli alanlar çerçevesinde Araßt›rma
Gruplar›n›n destek ve ißbirli¤ine baßvurmas›
özelliklerinden en az birini sa¤lamas› gerekir.
Projelerin Saptanmas› ve Teklif ‹steme
Madde 3. Proje konular› AR-GE birimleri veya Araßt›rma Gruplar›
taraf›ndan belirlenir. AR-GE birimleri proje konular›n›n belirlenmesi
sürecini ilgili Araßt›rma Gruplar› ile koordine ederler. Belirlenen
(*) Bilim Kurulu'nun 01.04.1998 tarih ve 53 say›l› toplant›s›nda kabul edilmißtir.
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konular çerçevesinde projelerin seçimi Araßt›rma Gruplar› taraf›ndan,
varsa, konu ile ilgili AR-GE birimi ile koordine edilerek yap›l›r.
Madde 4. Belirlenen proje konular›, TÜB‹TAK Baßkan›’n›n
onay›ndan sonra ilgililere duyurulur. Bu duyurular, ihtiyac›n ortaya
ç›kmas›na ba¤l› olarak her zaman yap›labilir. Araßt›rma Gruplar›,
bilimsel seçkinlikleri kan›tlanm›ß araßt›rma birimlerini saptay›p bu
programa kat›lmak üzere resen de davet edebilirler.
Proje Baßvurular›n› De¤erlendirme, Kabul, ‹zleme ve
Sonuçland›rma
Madde 5. Proje baßvurular›n› de¤erlendirme, kabul, izleme ve
sonuçland›rmaya ilißkin ißlemler, “TÜB‹TAK Proje Teßvik ve
Destekleme Esaslar›na ‹lißkin Yönetmelik” usullerine göre ilgili
Araßt›rma Grubu’nca yürütülür. Ancak, AR-GE birimlerince önerilen
projelerin de¤erlendirme ve karar aßamalar›nda ilgili AR-GE biriminin
yetkilileri de görev al›rlar.
Mali ve ‹dari Hükümler
Madde 6. Bu projelere “TÜB‹TAK Proje Teßvik ve Destekleme
Esaslar›na ‹lißkin Yönetmelik”teki mali ve idari hükümler uygulan›r.
Ancak proje yürütücüsü ve yard›mc› araßt›r›c›lara yap›lacak ödeme
miktarlar›, projeyi öneren AR-GE birimi ve/veya Araßt›rma Grubu’nun
önerisi ve TÜB‹TAK Baßkan›’n›n onay› ile belirlenir. AR-GE birimlerince
önerilen projelerin giderleri kendi özgelirlerinden bütçelenir.
Madde 7. Ülke ekonomisine önemli katk›lar sa¤layabilece¤i ilgili
sanayi sektörüyle ißbirli¤i yap›larak Araßt›rma Gruplar›nca belirlenmiß
olan konulardaki projelerin finansman›n›n bu kurum ve kurulußlar
taraf›ndan sa¤lanmas› halinde, projelere uygulanacak mali ve idari
hükümler ile fikri mülkiyetin paylaß›lmas› konusunda izlenecek yöntem
bir protokol ile belirlenir.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 8. Bu Esaslar Bilim Kurulu’nda kabul edilen tarihte
yürürlü¤e girer ve TÜB‹TAK Baßkan›nca yürütülür.
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