
 
 

 

alt yüklenici.  
 
Ortak veya iştirakçi olmayıp projede yer alan, projeye ilişkin bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. 
 
 

araştırmacı.  

 
İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu 
paylaşan, çalışmada adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacıları ifade eder. 
TÜBİTAK proje ekibinde yer alacak araştırmacıların; üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta 
yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda 
çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Projedeki katkı oranı 
%10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ 
(bkz. Proje Teşvik İkramiyesi) almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı olarak görev alabilirler. Avrupa Birliği 
projelerinde araştırmacıların, kurumun bordrolu personeli olmaları gerekmektedir. 

 
 

ARBİS.  

Araştırmacı Bilgi Sistemi'nin kısaltmasıdır. ARBİS, araştırmacı bilgilerinin toplanması, toplanan verilerin 
sürekli güncellenmesi ve bu verilerin farklı kuruluşlarca farklı amaçlarla kullanılmak üzere değerlendirilmesine 
olanak sağlayan, dinamik bir sistem olarak tasarlanmıştır. ARBİS’e giriş için: https://arbis.tubitak.gov.tr 
 
 

ARDEB.  

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. ARDEB'e bağlı 9 Araştırma Destek 
Grubu bulunmaktadır (ÇAYDAG, EEEAG, MAG, SBAG, SOBAG, TOVAG, TBAG, KAMAG, SAVTAG) TÜBİTAK 
1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 3001 ve 3501 kodlu programlar ARDEB programlarıdır. 

 

BİDEB.  

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 
öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik bursların yanı sıra etkinlik düzenleme ve etkinliklere 
katılım destekleri sunar. TÜBİTAK 2232, 2237, 2219, 2215 kodlu programlar BİDEB programlarından 
bazılarıdır. 

 

buluş bildirim formu. 

Araştırmacının yaptığı buluşları bildirmek için kullanılan formdur. Form ile bildirilen buluşlar, tescil  
edilebilirlik kararının değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin belirlenmesi için FMHK onayına sunulur. 
 
 
 
 

https://arbis.tubitak.gov.tr/
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bursiyer. 
 
Proje yürütücüsünün ve/veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde görev alan Yüksek 
Lisans ve Doktora öğrencileri ile Doktora Sonrası Araştırmacıları ifade eder. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi  
bir projeden burs alanlar, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar. 
 
 

çağrı / proje teklif çağrısı. 
 
Belirli bir hibe programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru 
sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. 
 

çağrı programı (TÜBİTAK). 

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) çerçevesinde belirlenecek olan öncelikli alanlarla ilgili alt 
bilim/teknoloji alan(lar)ında TÜBİTAK tarafından proje destek çağrısına çıkılmak üzere oluşturulan  
programını ifade eder. 
 
 

çalışma programı.  

Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında 2 yıllık periyotlar için hazırlanan, 18 tematik 
alana ait alt başlıklar, çağrılar, başvuru koşulları, seçim ve değerlendirme kriterleri gibi bilgileri içeren eklerden 
oluşan programı ifade eder. 
 
 

danışman.  

Gerek duyulan hallerde, projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan 
araştırmacı veya uzmanı ifade eder. 
 

danışmanlık sözleşmesi. 

Projenin yürütülmesi için akademik danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan firma ile ÖzÜ arasında imzalanan ve 
verilecek danışmanlık hizmetinin hüküm ve koşullarını içeren sözleşmedir. 
 
 

destek mektubu. 

Fon veren kuruluş tarafından talep edildiği takdirde / gerek duyulan hallerde proje başvurusu ile sunulan, 
proje yöneticisi/ yürütücüsü kuruluşun, proje ortaklarının ya da projeye katkı sağlayacak paydaşların projeye 
vereceği desteğin niteliği ve içeriğini belirten mektuptur. 
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devir sözleşmesi. 

Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının hak sahibi tarafından belli bir bedel karşılığı veya bedelsiz olarak diğer 

bir tarafa devredilmesini içerir. Bedel söz konusu olduğu zaman karşı tarafın damga vergisi ödemesi beklenir. 

 

diğer doğrudan masraflar. 

Personel ve alt yüklenici haricindeki ekipman, seyahat, sarf malzeme gibi doğrudan masrafları içermektedir. 

 

doğrudan masraflar. 

Projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar 
üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Geçerli sayılabilecek doğrudan masraflar personel masrafları, seyahat 
masrafları, ekipman ve sarf malzeme masrafları ile alt yüklenici masraflarıdır. 

 

dolaylı masraflar. 

Kurum hissesi ile aynı anlama gelmektedir. 

 

ECAS.  

European Commission Authentication Service'in (Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi) 
kısaltmasıdır. ECAS, kullanıcıların Avrupa Kuruluşları tarafından kullanılan ya da geliştirilen dijital sistemlerin 
büyük bir kısmına erişimini sağlayan bir sistemdir. ECAS’a giriş için: https://webgate.ec.europa.eu/cas 
 

ekonomik sınıflandırma kodlar. 

Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinden yapılacak harcamaların 
nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümlerdir.  
 

endeks (Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi - GYÜE). 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK ile işbirliği yaparak hazırladığı, üniversitelerin girişimcilik 
ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı bir yapıdır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 5  
boyuttan oluşmaktadır. 5 boyut altında 23 gösterge bulunmaktadır. Endekste değerlendirilen veriler  
üniversitelerin kendi raporlamalarının yanı sıra TÜBİTAK, YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE,  
Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TTGV ve TÜBA tarafından sağlanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cas
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faydalı model.  

Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmi belgedir. Faydalı model başvuru süreci  
sonunda elde edilir. Başvuru çeşidine göre ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde doğan  
resmi harçlar ve vekillik ücreti söz konusu olur. 
 
 

fikri mülkiyet hakları komitesi (FMHK). 

Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet hakları stratejisini belirleyen, onaylayan kuruldur. Buluş Bildirim Formu  
ile bildirilen buluşların tescil edilebilirliğini, hak sahipliğini, ticarileştirme potansiyelini tartışmak,  
değerlendirmek üzere yılda 4 defa toplanmaktadır. 
 
 

gelişme raporu (Ara Rapor). 

Proje sözleşmesinde belirtilen süreler sonunda fon veren kurum tarafından belirlenmiş olan format ve usullere  
uygun olarak sunulan, bilimsel ve mali izleme amacıyla kullanılan raporu ifade eder. 
 
 

gizlilik sözleşmesi. 

Ticari değeri olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması sırasında gizlilik hususlarını düzenleyen sözleşmedir.  
ÖzÜ araştırmacıları ile firmalar arasında imzalanır. Sözleşmede bedel belirtilmez. 
 

görev alma limiti (TÜBİTAK projelerinde). 

Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı; aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli üç 
Projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede yürütücü dört projede araştırmacı veya iki 
projede yürütücü iki  projede araştırmacı olarak görev alabilir. Bununla beraber programların kendi  
kapsamında alt limitler söz konusudur. HORIZON2020 proje başvurularında eşik üstünü geçen  
araştırmacıların görev alma limitlerinde artırım yapılmaktadır. 
 
 

grant agreement (GA). 

Avrupa Birliği projelerinin sözleşmeleri için kullanılan terimdir. 

 

grup. 

TÜBİTAK ARDEB’e bağlı araştırma gruplarını ifade eder. 9 Araştırma Destek Grubu bulunmaktadır (KBAG,  
MFAG, SBAG, EEEAG, MAG, ÇAYDAG, TOVAG, SOBAG, SAVTAG, Uzay, KAMAG) 
 
 

hak geçiş sözleşmesi. 

Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkına konu ürün üzerindeki hak sahipliğini belirleyen sözleşmedir. 
Sözleşmede bedel belirtilmez. 
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hak sahibi. 

Fikri ve sınai mülkiyet konusu olan buluşun, resmi kurumlar nezdinde adına tescil ettirilmesini talep eden  
gerçek ve/veya tüzel kişidir. Hak sahibi, tescil başvuru tarihinden itibaren ilgili buluş üzerinde devir, lisans gibi  
hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkilidir. Üniversitelerde  yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
buluşların hak sahibi, 5759 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre üniversitelerdir.   
 

hak sahipliği beyan formu. 

Geliştirilen proje fikrinde birden fazla araştırmacının katkısı olması durumunda, araştırmacıların fikre katkı 
oranlarını belirten formdur. Hak sahipliği, "Ortak Hak Sahipliği" ya da “Paylı Hak Sahipliği” şeklinde  
olabilmektedir. Proje fikrine katkı sunan araştırmacının proje çıktılarından bir hak talep etmeyecek olması  
durumunda ise  “Hak Sahipliği Feragat” beyan formu imzalanır. 
 
 

hibe. 

Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda sözleşme makamı tarafından  
karşılanması amacını güden geri ödemesiz nakdi ödemedir.  
 
 

hibe programı. 

Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından, üst düzey politikalara yönelik projelerin  
gerçekleştirilmesi için mali destek sağlamaya yönelik oluşturulan programlardır.   
 

hibe projesi/ desteği. 

Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından hibe programları kapsamında sağlanan geri ödemesiz  
desteklerdir. 
 
 

HORIZON2020 (UFUK2020). 

Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan AB çerçeve 

programları, dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma destek aracıdır. Çerçeve programları, Avrupa'nın 

araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB 

ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini 

geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı 

olan UFUK 2020, 2014-2020 yıllarını kapsamakta olup toplam bütçesi 80 milyar Euro'dur. 
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inhisari lisans sözleşmesi. 
 
Lisans alan dışında başka üçüncü bir kişiye, fikri ve sınai mülkiyet konusu hakkın kullanımına izin 
vermeyen sözleşmedir. Sahibi (lisans veren) tarafından kullanılması da söz konusu olmaz. 
 

inhisarı olmayan lisans sözleşmesi. 

Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının, kullanım hakkını lisans alan dışında üçüncü kişilere de verilmesini 

mümkün kılan sözleşmedir. 

 

İSTKA -İstanbul Kalkınma Ajansı. 

İSTKA, Kalkınma Bakanlığı ile eşgüdüm halinde bölgesel ihtiyaç ve sorunlara yönelik hibe programları 

yürütmektedir. Amacı, “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 

kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal 

kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” tır. 

 

işbirliği protokolü/ çerçeve anlaşması (İşbirliği Sözleşmesi). 

Bir projenin ortak yürütülmesi için tarafların hak ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmedir. Genellikle 

sözleşmede bedel belirtilmez. 

 

iştirakçi. 
 
Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde 
etmeden hibe faydalanıcısına projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça 
belirtilen gerçek veya tüzel kişidir. 
 
 

KDV İstisna (Muafiyet) Belgesi. 
 
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında proje süresince KDV’siz satın alma 

yapılabilmesi için vergi dairesinden alınması gereken belgedir. Bu belgenin başvuru ve alınma süreci ÖzÜ’de 

Mali İşler birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

konsorsiyum anlaşması. 
 
Çok ortaklı projelerde proje yönetim usul ve süreçleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, mali konular ve ilgili diğer 

hükümleri düzenleyen ve tüm ortaklar arasında akdedilen yazılı anlaşmadır. 
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kurum hissesi (Genel). 
Kurum hissesi, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, iletişim 
masrafları, posta ücreti gibi yürütücü kurumun alt yapı ve genel operasyonel masrafları ile idari ve finansal  
yönetim, insan kaynakları, eğitim, dokümantasyon, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları  
kapsamaktadır. Diğer bir deyişle projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kurumun  
imkanlarından faydalanılması karşılığında doğrudan maliyetlere bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi  
içinde yer alan tutardır. Kurum hissesi oranları program ve proje tipine göre değişebilmektedir. Kurum 
hissesi kapsamında yapılan harcamalar proje raporlarında detaylandırılmaz, belge ile desteklenme 
zorunluluğu bulunmaz. 

 
 

kurum hissesi (TÜBİTAK Projelerinde). 

Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Yürütücü Kurum/Kuruluşun imkanlarından 
faydalanılması karşılığında, proje maliyetine bağlı olarak esaslarda belirtilen hususlar çerçevesinde hesaplanan 
ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. (TÜBİTAK ARDEB ve TÜBİTAK TEYDEB 1505 kodlu projelerinde 
kurum hisselerinin ARGE harcamaları için kullanılma zorunluluğu söz konusudur.)    

 
 

kurum hissesi onay formu. 

Sanayi işbirliği (ÜSİ) projelerinde, kurum hissesi oranının yüzde kaç olarak uygulandığı ve araştırmacının 

projeye yüzde kaç zamanını ayırdığı konusunda, araştırmacının bağlı olduğu bölümün dekanından ve rektör 

yardımcısından imza alınan formu ifade eder. 

 

kurum katkısı / kurum payı (Eş finansman). 

Hibe projelerinde proje bütçesinin %100'ünün fon veren kurum tarafından karşılanmadığı durumlarda, proje 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bütçenin kalan tutarının sözleşmeyi imzalayan taraf(lar)dan eş finansman 

desteği ile sağlanmasını ifade eder. ÖzÜ'nün yer aldığı ve kurum katkısının söz konusu olduğu projelerde, bu 

durum proje başvurusu sırasında üst yönetime sunulup onay alınmalıdır. Örn. İSTKA projelerinde %10 kurum 

katkısı söz konusudur. 

 

kurum katkısı (Eş Finansman) oranı. 

Başvuru sahibi tarafından ortaya konulan finansal katkının toplam proje bütçesine bölünmesi ile elde edilen 

orandır. 

 

lisans sözleşmesi.  

Bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının sahibi tarafından belli bir süre, yer ile sınırlı olarak bir başka kişiye 

kullanım hakkının verilmesidir. İki çeşidi vardır: inhisarı ve inhisarı olmayan. 
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marka tescili.   

Ayırt edici işaretlerin, kelimelerin, sloganların, vb. tescili için yürütülen süreçtir. Marka tescili başvuru süreci 
sonunda elde edilir. Başvuru çeşidine göre ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde 
doğan resmi harçlar ve vekillik ücreti söz konusu olur. 
 
 

modül.  

TÜBİTAK 1513 TTO desteği kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen TTO'ların çalışmalarını 
yürütmeleri beklenen ana faaliyet gruplarıdır. 1513 kapsamında 5 modül tanımlanmıştır. 
 

nihai faydalanıcı. 

Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. 

 

ortak patent sözleşmesi. 

Bir buluş üzerinde birden fazla hak sahipliğinin söz konusu olduğu durumlarda, hak sahipleri arasında  
buluşa ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlemek için imzalanan sözleşmedir. 
 

participant portal.   

Ufuk 2020 de dahil olmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından sunulan destekler hakkında her türlü bilgi ve  
belgenin bulunduğu, çevrimiçi başvuruların yapıldığı ve proje raporlarının yüklendiği platformdur.  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 

patent / patent tescili. 

Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmi belgedir. Patent başvuru süreci sonunda elde  
edilir. Başvuru çeşidine göre ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde doğan resmi harçlar  
ve vekillik ücreti söz konusu olur. 
 
 
 

patent portföyü. 
  
Üniversitenin hak sahibi olarak tescil başvurusunda bulunduğu veya Üniversite adına tescil edilen tüm  
buluşların yer aldığı, gayri maddi mülkiyet hakkı anlamında ticari değere sahip listedir 
 
 

PCT. 
  
Paris Convention Treaty'nin kısaltmasıdır. Bu antlaşmaya üye ülkelerde tek bir başvuru ile patent koruması  
sağlanmasını amaçlayan uluslararası bir antlaşmadır. 
 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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performans göstergesi.   

Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin  
her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. 
 
 

PIC numarası.  

Participant Identification Code'un kısaltmasıdır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen programlara  
başvuruda bulunan her yasal kurum/kuruluşa verilen 9 haneli bir kimlik numarasıdır. ÖzÜ'ye ait PIC  
numarası, ÖzÜ TTO'dan temin edilebilir. 
 
 

program.  

Ortak bir genel hedefi olan projeler serisidir. 

 

proje.   

Farklı veya benzersiz bir ürün, hizmet ya da sistem oluşturma amacı olan, bu amaca ulaşmak için ölçülebilir  
hedefleri olan, belli bir başlangıç ve bitiş zamanı olan ve sınırlı kaynaklarla gerçekleştirilen faaliyetler  
bütünüdür. 
 
 

proje geliştirme.  

ÖzÜ bünyesinde başvurulacak hibe programları kapsamında, proje önerilerinin, başvuru form ve bütçelerin  
hazırlanması, başvuruda istenen belgelerin tamamlanması, proje başvurusunun gerçekleştirilmesi 
aşamalarını kapsayan faaliyetlerin genel adıdır.  
 

proje performans ödülü (PPÖ). 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve 
etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve 
araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre 
hesaplanarak, proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür. 
 

proje sözleşmesi. 

Desteklenmesi kabul edilen projenin idari ve mali hükümleri ile diğer hükümlerinin belirlendiği (projenin  
kapsamı, çalışma programı, bütçe planı, proje öneri formu, vb.) ve başvuru sahibi kurum ile fon veren  
kurum arasında akdedilen yazılı anlaşmadır. Avrupa Birliği projelerinde Grant Agreement (GA) olarak geçer. 
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proje teşvik ikramiyesi (PTİ). 

Desteklenen TÜBİTAK ARDEB projelerinde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye 

ilişkin hizmetlerde görev alan kurumun kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı 

olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın % 75’ini geçmemek kaydıyla ve TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslara 

göre proje sözleşmesinde belirlenerek, araştırma bütçesine ek olarak ödenen tutarlardır. 

 

proje koordinatörü. 

Ulusal ya da uluslararası çok ortaklı hibe projelerinde, fon veren kuruluşa karşı sorumluluk üstlenen, varsa proje 

ortakları ile koordinasyonu sağlayan ve projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki anlamda yürütülmesini 

sağlayan kişiyi ifade eder. 

 

proje yöneticisi (TÜBİTAK). 

Farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşan orta ve büyük ölçekli projelerde, proje yürütücüleri 

arasında yapılan protokolde belirlenen ve projenin yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan proje 

yürütücüsünü ifade eder. 

 

proje yönetimi.  

ÖzÜ bünyesinde sunulan ve desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşmelerinin imzalanmasının ardından 

sözleşme koşullarına ve ÖzÜ proje yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamayı ifade eder. 

Projenin bilimsel ve teknik anlamda yönetimi proje yürütücüsü/ proje koordinatörü, finansal yönetimi ise Mali 

İşler birimi tarafından gerçekleştirilir. 

 

proje yürütücüsü (TÜBİTAK). 

İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine 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 araştırmacıdır. TÜBİTAK proje ekibinde yer alacak yürütücülerin; üniversite 

personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları 

gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite 

lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. 

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Proje yürütücülerinin (yurt dışı 

araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi 

Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev 

alabilir.) 
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PTS - Proje Takip Sistemi.  

ARDEB tarafından yürütülmekte olan projelerin Gelişme / Sonuç Raporları ve proje ile  talepler 01 Mayıs 2012 

tarihinden itibaren ARDEB-PTS üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. PTS'ye giriş için: 

http://ardeb-pts.tubitak.gov.tr 

 

PYS - Proje Yönetim Sistemi. 

TÜBİTAK'a yapılan proje ve burs başvurularının değerlendirilmesinde kullanılır. Sistem, panel sürecinde rol alan 

Panelist, Danışman, Moderatör gibi Kurum dışı kullanıcılarla, Panel Sorumlusu ve Grup Yürütme Komitesi 

Sekreteri gibi Kurum içi kullanıcıların kendi rollerine göre işlem yapabilmelerine imkan sağlar. Sistemin hedefi, 

başvurular için uygun panelist (değerlendirici) bulma, başvuru dosyalarının panelistelere ulaştırılması, 

değerlendirme raporlarının yazılması ve puanlama gibi işlemlerin yer aldığı panel sürecinin performansının 

artırılmasıdır. PYS'ye giriş için: http://pys.tubitak.gov.tr 

 

serbest zamanlı danışmanlık projeleri. 

ÖzÜ kuralları kapsamında akademisyenlerin %20 zamanlarını (haftanın 1 gününü) harcayarak yaptıkları ve 

bütçesinin ÖzÜ tarafından takip edilmediği projeleri ifade eder. 

 

taahhüt dilekçesi.  

Proje dokümanları arasında verilmesi öngörülen, ev sahibi kurum tarafından projeye sağlanacak desteği taahhüt 

eden kurum imza yetkilisi tarafından imzalanan resmi dilekçedir. 

 

TARABİS.  

TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi'nin kısaltmasıdır. Ülkemizde araştırma, deneysel geliştirme, 

test/analiz ve tanı çalışmalarına yönelik kullanılan makine/sistem/cihaz stokuyla AR-GE proje birikiminin veri 

tabanını oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. 

TARABİS'e giriş için: http://tarabis.tubitak.gov.tr 

 

tasarım.  

Bir buluş üzerinde sahibine tekel, mülkiyet hakkı tanıyan resmi belgedir. Tasarım başvuru süreci sonunda elde 

edilir. Başvuru çeşidine göre ulusal veya uluslararası boyutta korunabilir. Tescil sürecinde dolan resmi harçlar ve 

vekillik ücreti söz konusu olur. 

 

 

 

http://ardeb-pts.tubitak.gov.tr/
http://pys.tubitak.gov.tr/
http://tarabis.tubitak.gov.tr/
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TEYDEB.  

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. ARGE içerikli, ticarileşme 

potansiyeline sahip projeleri destekler. TÜBİTAK 1507, 1501, 1509, 1511 ve 1505 kodlu programlar TEYDEB 

tarafından desteklenir. 

 

TTS – Transfer Takip Sistemi. 

TÜBİTAK tarafından üniversitelere ve kamuya aktarımı yapılan projelerle ilgili olarak, mali verilerin tutulması, 

bütçe işlemleri, muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması ve üniversite/Fakülte/Bölüm ve proje detayında mali 

raporlamaların alınabilmesini sağlayan bir programdır. TTS’ye giriş için:  

https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm 

 

ulusal hibe programları. 
   
TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan destekler ile Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)  
aracılığıyla verilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Bakanlıklar vb. ulusal kurum/kuruluşlar  
tarafından verilen destekleri kapsamaktadır. 
 
 

uluslararası hibe programları. 

Uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından verilen Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı, Erasmus+ Programı ile 
Avrupa Bilim Vakfı (ESF), Amerika Bilim Vakfı (NSF), NATO, ICGEB, EMBO, vb. destek programlarını 
kapsamaktadır. 
 

 

ülke girişi.  

PCT başvurusu yapıldıktan sonra üye ülkelerde tescil giriş işlemidir. Her ülke girişi için ayrı bir başvuru  
ve ayrı harç ödemesi söz konusu olur.  
 

üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ). 

Üniversite ile sanayi arasında yapılan her türlü işbirliğini ifade eder. 

yardımcı personel (TÜBİTAK). 

Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, 
proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen 
uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli ifade eder. 

 
“Yasal Uyarı 
İşbu yayın içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yer verdiğimiz bilgiler nedeniyle herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına girilmemektedir. Söz 

konusu bilgiler nedeniyle zarara uğranıldığı iddia edilemez. İçerikte yer verilen bilgi ve görsellerin maddi ve manevi fikri mülkiyet hakları, aksi belirtilmedikçe Özyeğin 

Üniversitesi’ne aittir. Bu bilgiler ve görseller, hiçbir surette Özyeğin Üniversitesi’nin yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, kullanılamaz 

veya değiştirilemez. Başka bir web sitesinden işbu içeriğe verilecek olan bağlantıya sadece Özyeğin Üniversitesi’nin yazılı izni ile müsaade edilir.” 

  

https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm

