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 1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme 

Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek 

Programı Usul ve Esasları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu programın amacı, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin 

artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir. 
 
Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, TÜBİTAK tarafından yürütülen “1000 – 
Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek 
Programı” kapsamında, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına 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, 17/07/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun ile 22/04/2009 tarihli 
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu 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) Esaslar: Üniversitelerin Araştırma Ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına 

Yönelik Destek Programı Usul ve Esaslar’ını, 

d) 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, 

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

yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan proje yürütücüsünü,  

f) 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 

değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki 

araştırmacıyı, 

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

Esaslar uyarınca TÜBİTAK ile proje ortakları arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini, 

ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

h) Yönetmelik: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından 

Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmeliği, 
ifade eder. 



2 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çağrıların Belirlenmesi, Başvuru, Değerlendirme, Destek Kararı ve Sözleşme 

 
Çağrıların belirlenmesi ve başvuru  
MADDE 5 – (1) Üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasına yönelik çıkılacak 

çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü ve çağrıya özel diğer hususlar Başkanlık 

tarafından belirlenerek ilan edilir. 

  (2) Üniversitelerin Rektör ve Rektör Yardımcılarının bu program kapsamında 
desteklenecek projelerde yürütücü/yönetici olarak görev alabilme durumları çağrı özelinde 
Başkanlık tarafından belirlenir 
 
 Değerlendirme, destek kararı ve sözleşme 

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

tarafından belirlenir ve ilan edilir.  

  (2) Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilir. 

(3) Desteklenmesi uygun bulunan projeler için projenin yürütüleceği üniversite, proje 
yürütücüsü/yöneticisi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalanır 
  
 
 Destek Miktarı ve Süresi 

 MADDE 7 – (1) Bu program kapsamında desteklenecek projelere verilebilecek destek 

miktarının üst limiti her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenir.   

(2) Bu program kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 36 aydır.  

(3) Bu program kapsamında çıkılacak her bir çağrıda desteklenecek projelerin bütçe ve 
süre üst limitleri ise Başkanlık tarafından belirlenir. 

 
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İzleme, Sonuçlandırma, Durdurma, Yürürlükten Kaldırma ve İptal 
  

İzleme ve sonuçlandırma 
 MADDE 8 – (1) Projenin, bu Esaslar ve ilgili TÜBİTAK mevzuatına uygun 

olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, beklenen 

tarih(ler)i sözleşmede belirtilen, proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından hazırlanan gelişme 

rapor/raporları ile izlenir. Gerektiğinde, TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme 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 İptal 
 MADDE 9- (1) Projelerin durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptali hususlarında 
Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

  
 Hüküm Bulunmayan Haller 
 MADDE 10- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Yönetmelik, 
Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır.  
 

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

yürürlüğe girer. 
 

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

 
Kabul edildiği Bilim 

Kurulu  
Kararı 

 

Yürürlüğe Giriş 
Tarihi 

 
 
    Metin 

 

07/09/2013 tarih ve 222 
sayılı Bilim Kurulu Kararı 

 

    07/09/2013 

 
 
Ulaşmak için 
tıklayınız. 

 
 
 

UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILAN BİLİM KURULU 

KARARLARI  

 

07/02/2015 238 Tıklayınız. 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/222bk-ek11.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/222bk-ek11.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1000_-_238_bk-_ek_6.pdf

