PROJE DESTEK MODÜLÜ
1- TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programında burs miktarı limiti aylık maksimum 900.00 TL midir?
Cevap:


TÜBİTAK 2015 yılı itibariyle Ardeb Projelerinde burs miktarı üst sınırları şu şekilde açıklanmıştır;
Niteliği
Lisans Öğrencisi
Y. Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi
Doktora Sonrası Araştırmacı

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse
500.-TL/ay
2.200.-TL/ay
2.500.-TL/ay
2.800.-TL/ay

Ücretli Çalışıyor İse
-----------400.-TL/ay
500.-TL/ay
------------

2- TÜBİTAK Ardeb Projelerinde öğrencilerin görev alma limitleri ve seçilmeleri için herhangibir kriter
var mıdır?
Cevap:


Lisans veya lisanüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin araştırma projelerinde bursiyer olarak
görev alabilmeleri için TÜBİTAK tarafından kriterler şu şekilde belirlenmiştir;
Lisans bursiyeri için; Lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak ve not ortalamasının en az 4
üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Bir projede aynı anda en fazla iki lisans öğrencisi bursiyer olarak
yer alabilir.
Yüksek lisans ve doktora bursiyerleri için; Projelerde görev alacak öğrencilerin alan/tez konularının
proje konusu ile ilgili olması gerekmektedir.

3- Burs alacak öğrenci proje başvuru sahibi Üniversite dışında başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora
öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor olabilir mi?
Cevap:


Tez konusunun proje konusu ile direkt veya dolaylı ilişkili olması aranmak koşuluyla projede bursiyer
olarak yer almaları mümkündür.

4- TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında Saha çalışması dışındaki
faaliyetler için Yurt içi / Yurt dışı Seyahat Giderleri için verilen 10.000 TL proje bütçesi kapsamında
mı verilmektedir ?
Cevap:


Saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere toplam 10.000 TL’yi
geçmemek şartıyla ödenek talep edilebilir. Söz konusu tutar toplam bütçe olan 60.000 TL dahilinde
verilmektedir. Bütçe tablosu doldurulurken seyahat giderleri olarak tutar belirtilmelidir.

5- TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programına sunulacak proje önerilerinde görev alacak araştırmacı sayısı
maksimum ne kadar olmalıdır?
Cevap:



TÜBİTAK’ın belirlemiş olduğu belli bir sayı olmamakla birlikte, projede yer alan araştırmacıların
projedeki katkı oranı minimum %10 olmalıdır. Proje konusunun gerektirdiği farklı disiplinlerden
hocaların katkı sunması beklenmektedir.

6- TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına önceki dönem
sunmuş olduğum ve olumsuz sonuçlanan projeyi bu dönem tekrar TÜBİTAK’a sunmayı
düşünüyorum. Önceki başvuruda proje ekibinde yer alan araştırmacılarda değişiklik söz konusu
olduğu için ayrıca doldurulması gereken bir form var mıdır?
Cevap:


TÜBİTAK’a daha önce sunulan ve değerlendirme sonucunda reddedilmesi/iade edilmesine karar
verilen proje önerilerinin aynı/benzer içerikle tekrar sunulmaları ve ayrıca, ilk sunulan proje önerisinde
hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişi/kişiler olması halinde
Feragat Formunun doldurulması ve basılı belgelerin son gönderilme tarihine kadar ulaştırılması
zorunludur.

7- TÜBİTAK Ardeb projelerinde kabul edilen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmesi
yapılabilir mi?
Cevap:


Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla birlikte,
zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru, müşteri uygun görüşü, TÜBİTAK’ın onayı ile
karara bağlanır. Bu karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.

8- TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında bir kurum
bünyesinde bir ana birden fazla alt projesi olan orta ve büyük ölçekli projelerde öneri aşamasında
yazılı bir anlaşma yapılmasına ihtiyaç varmı dır?
Cevap:


Bir kurum/kuruluş bünyesinde farklı disiplinlerden projelerin bulunması durumunda, her bir disiplin
için farklı fakülte/enstitüde alt proje oluşturulabilir. Alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi
olarak protokolle belirlenir. Düzenlenen protokol proje yöneticisi, alt proje yürütücüleri, taraflar ve
sorumluluklar, fikri sinai hakları ve gizlilik esasları gibi konuları içermektedir.

9- Yürütme aşamasında olan araştırma projeleri için ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl talep
edilebilmektedir?
Cevap:


Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden
kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet
alınması ihtiyacı durumunda; Yürütücü’nün gerekçeli talebi ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir.

10- Ek ödenek verilmesi durumunda ne yapılır?
Cevap:


Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde, TÜBİTAK taraflara bilgi
vermektedir. Verilen ek ödeneğin transfer dönemine ilişkin kısmı proje hesabına transfer edilmekte ve
Transfer Takip Sistemine yansıtılmaktadır.

