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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 

tarafından desteklenecek Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi projelerinin başvuru, kabul, izleme ve 

sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde yürütülmekte olan ve 

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından desteklenecek projelerin teklif 

aşamasından sonlandırılmasına kadar olan döneme ilişkin gerçekleştirilecek uygulamalar ile 

projelerde yer alan yürütücüler dâhil tüm çalışanların sahip olması gereken asgari niteliklerle ilgili 

hususları kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun 

teşkilatlanmasına ilişkin 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 681 inci maddesi 

hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar ve Kısaltmalar  

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) CERN: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini, 

b) CERN projesi: Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları, bütçesi belirlenmiş; yeni 

bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi 

için bilimsel esaslara uygun olarak proje başvurusunu yapan Kuruluşun tesisleri ile CERN’deki 

araştırma tesislerinde gerçekleştirilen çalışmaları, 

c) Komite: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlık Makamınca 

oluşturulan ve projelere ilişkin nihai değerlendirmeye esas olacak görüşü veren CERN Projeleri 

Değerlendirme Komitesini, 

ç) Kuruluş: Kamu Kurum/Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversiteleri, 

d) Kuruluş yetkilisi: Kuruluşu temsile yetkili en üst amiri, 

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

f) Proje çalışanı: Proje kapsamındaki işleri yürütecek bilgi ve beceriye sahip tam veya yarı 

zamanlı çalışanları, 

g) Proje destek sözleşmesi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve ilgili 

Kuruluş arasında yapılan proje destekleme sözleşmesini, 

ğ) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile proje çalışanlarından oluşan ekibi, 

h) Proje gelişme raporu: Projenin bilimsel, teknik, idari ve mali gelişmesini gösteren raporu, 

ı) Proje yürütücüsü: Proje konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olduğunu kanıtlamış, 

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile proje destek sözleşmesini ilgili Kuruluş 
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adına imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya 

uygulamaya dönüştürebilecek asgari doktor unvanını haiz düzeydeki kişiyi, 

i) Proje yürütücüsü yardımcısı: Proje yürütücüsünün yokluğunda proje yürütücüsünün 

görevlerini yerine getirecek kişiyi, 

j) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu, 

k) TENMAK Başkanı: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanını, 

l)  TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, 

m) UİK: Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü 

n) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavını, 

o) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu, 

ö) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Proje ile İlgili Unsurlar 

Proje başvurusu 

MADDE 5 - (1) Proje başvuruları, TENMAK tarafından belirlenen ve TENMAK internet 

sitesinde duyurulan başvuru koşullarına uygun olarak Kuruluş yetkilisi tarafından yapılan 

yetkilendirme onayıyla her yılın Mart ayı sonuna kadar TENMAK’a yapılır. 

(2) Projenin yürütülmesi amacıyla nitelikli bir proje ekibinin oluşturulması esastır.  

a) Proje ekibinde yer alan proje çalışanları, Türkiye’deki Kurum/Kuruluş mensuplarından 

asgari temel bilimler ve mühendislik alanlarından lisans mezunları ile üniversitelerin 

temel bilimler ve mühendislik alanlarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler veya 

doktoralı araştırmacılar arasından belirlenir. Yurt dışı Kurum/Kuruluş mensubu Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları TENMAK’tan mali destek talebinde bulunmamak koşuluyla 

proje çalışanı olabilir. 

b) Proje ekibinde yer alacak proje çalışanlarının YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan 

(YÖKDİL, YDS vb.) veya eşdeğeri uluslararası dil sınavlarından lisans mezunları ve 

yüksek lisans öğrencileri için 55, doktora öğrencileri için 60, doktoralı ve doktor öğretim 

üyesi akademik unvanına sahip kişiler için 65 puandan az olmamak üzere İngilizce 

yabancı dil belgesine veya eğitim dili İngilizce olan yurtdışındaki üniversitelerden lisans 

ve/veya lisansüstü diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu yabancı dil 

belgeleri, proje teklifi ve/veya projeye yeni araştırıcı ilave edilmesi talebiyle birlikte 

TENMAK’a sunulmalıdır. Doçent ve üzeri akademik unvana sahip proje çalışanlarının 

yabancı dil belgesi ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

c) Proje Yürütücüsü yürütmekte olduğu proje dışında en fazla 1 (bir) projede araştırmacı 

olarak görev alabilir. Proje çalışanları ise en fazla 2 (iki) projede araştırmacı olarak görev 

alabilir. 

(3) Proje ekibindeki her türlü değişiklik TENMAK’ın onayına tabidir. 
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(4) Proje başvuru formunda talep edilen bilgilere ilaveten, TENMAK tarafından yapılacak 

değerlendirmeye katkı sağlamak amacıyla, proje teklifinde bulunan Kuruluşların yapılacak 

çalışmayla ilgili yetişmiş insan gücü ve teknik altyapılarına ilişkin kapsamlı bilgileri de yazılı olarak 

sağlamaları TENMAK tarafından istenebilir. 

(5) Proje yürütücüsü, yürütmekte olduğu proje sonuçlanmadan yeni proje teklifinde bulunamaz. 

Proje başvurularının değerlendirilmesi 

MADDE 6 - (1) Proje başvuruları UİK’e yapılır. Gelen proje başvuruları UİK tarafından 

Komiteye iletilir. Komite, proje başvurularını işbu yönerge kapsamında ön değerlendirmeye tabi 

tutar, ihtiyaç duyulması durumunda proje başvurusuna yönelik olarak revizyon talep edebilir ve 

sonucu UİK’e iletir. Değerlendirilecek olan projeler UİK tarafından TÜBİTAK’a gönderilir. 

TÜBİTAK değerlendirme sonucunu UİK’e iletir. UİK ve Komite, nihai değerlendirmeye esas olacak 

görüşü oluşturarak Başkanlık Makamına sunar. Projelerin desteklenmesine ilişkin nihai karar 

TENMAK Başkanı tarafından verilir. Projeler başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde 

değerlendirilerek sonuçlandırılır. Proje başvurularında revizyon talep edilmesi durumunda geçen 

süreler değerlendirme süresine dahil edilmez. Uygun bulunmayan proje başvuruları ile ilgili karar 

Kuruluş yetkilisine ve/veya yetkilendirdiği proje yürütücüsüne yazılı olarak duyurulur.  

Proje destek sözleşmesi 

MADDE 7 - (1) 6 ncı madde kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler için, projeyi 

öneren Kuruluşun Yetkilisi ve/veya yetkilendirdiği proje yürütücüsü ile TENMAK Başkanı arasında 

proje destek sözleşmesi imzalanır. Proje destek sözleşmesi, tarafların yükümlülükleri, desteğin 

kapsamı ve miktarı, proje ile ilgili idari, mali ve hukuki hükümleri, yaptırımları, patent, telif ve fikri 

haklara ilişkin hükümleri kapsar. 

(2)  Proje bütçesinin kullanılması proje destek sözleşmesinde belirtildiği şekilde uygulanır. 

(3) TENMAK gerek gördüğü takdirde proje destek sözleşmesinde değişiklik yapabilir. 

Proje izleme  

MADDE 8 - (1) Proje yürütücüsü tarafından, proje destek sözleşmesinde belirtilen tarihlerde 

TENMAK proje gelişme raporu formatına uygun olarak hazırlanmış proje gelişme raporu 

TENMAK’a sunulur. Komite, proje gelişme raporunu ön değerlendirmeye tabi tutar, ihtiyaç 

duyulması halinde değerlendirilecek olan proje gelişme raporları UİK tarafından TÜBİTAK’a 

gönderilir. TÜBİTAK değerlendirme sonucunu UİK’e iletir. UİK ve Komite, nihai değerlendirmeye 

esas görüşünü oluşturarak Başkanlık Makamına sunar. 

(2) Komite, gerek gördüğü takdirde, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere 

TENMAK’a davet eder, ayrıca, ihtiyaç olması durumunda projelerin bilimsel, teknik, idari ve mali 

açılardan gelişimini yerinde inceleyebilir. 

Proje Transferi  

MADDE 9 - (1) Proje Yürütücüsünün proje devam ederken, görev yaptığı ve projenin 

yürütüldüğü Kuruluştan ayrılması halinde, durum Proje Yürütücüsü tarafından ayrılış tarihini takip 

eden 30 gün içerisinde, TENMAK’a yazılı olarak bildirilmelidir. Söz konusu bildirim ile birlikte, 

proje kapsamında bildirim tarihine kadar yapılan çalışmaları içeren bir rapor da sunulmalıdır. Bu 

durumda, proje yürütücüsünün hem ayrıldığı Kuruluştan hem de yeni göreve başladığı Kuruluştan 

görüş alınır. Alınan görüş TENMAK Başkanı tarafından değerlendirilerek, projenin yeni Kuruluşa 

devri ve bunun gibi proje destek sözleşmesindeki hak ve borçlar ile ilgili hususlarda karar alınabilir. 
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Durdurma ve fesih 

MADDE 10 - (1) Durdurma ve fesih hükümleri yapılacak olan proje destek sözleşmesinde 

belirtildiği şekliyle uygulanır.  

(2) TENMAK’ın politika ve hedeflerine göre önceliklerin değişmesi veya bütçe imkânları ile 

nakit akışında meydana gelen değişiklikler sebebiyle, TENMAK Başkanı tarafından her zaman proje 

durdurulabilir veya iptal edilebilir. Bu durum, proje yürütücüsünün bağlı olduğu Kuruluşa TENMAK 

tarafından bildirilir. 

(3) Bu Yönergeye ve Proje Destek Sözleşmesine aykırı hususların tespit edildiği projeler 

TENMAK Başkanının onayı ile iptal edilir. İptal edilen projenin yürütücüsüne üç yıl süreyle proje 

desteği verilmez. 

Projenin sonuçlandırılması 

MADDE 11 - (1) Projenin ön görülen sürede sonuçlandırılamayacağı zorunlu durumlarda proje 

yürütücüsü tarafından ek süre talep edilebilir. Uzatma talebi proje bitiş tarihinden en geç 3 (üç) ay 

önce proje yürütücüsü tarafından TENMAK Başkanlığına gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak 

bildirilir. Komite, uzatma talebini değerlendirmeye tabi tutar, ihtiyaç duyulması durumunda ek bilgi 

talep edebilir ve sonucu UİK’e iletir. TENMAK Başkanının onayı alınmak kaydıyla proje süresi en 

fazla 1 (bir) yıl uzatılabilir. 

(2) Proje yürütücüsü tarafından süre uzatımı ile birlikte ek bütçe talep edilmesi halinde bütçe 

imkânları uygun olduğu takdirde, TENMAK Başkanının onayı alınmak kaydıyla ek bütçe verilebilir. 

(3) Proje yürütücüsü tarafından TENMAK proje sonuç raporu formatına uygun olarak 

hazırlanan ve projenin bilimsel, teknik ve mali tüm gelişmelerini içeren proje sonuç raporu, basılı ve 

elektronik dosya olarak projenin tamamlanmasını takiben 2 (iki) ay içerisinde TENMAK’a sunulur. 

(4) Komite, proje sonuç raporunu ön değerlendirmeye tabi tutar, ihtiyaç duyulması durumunda 

revizyon talep edebilir ve sonucu UİK’e iletir. Değerlendirilecek proje sonuç raporları UİK tarafından 

TÜBİTAK’a gönderilir. TÜBİTAK değerlendirme sonucunu UİK’e iletir. UİK ve Komite, nihai 

değerlendirmeye esas olacak görüşü oluşturarak Başkanlık Makamına sunar. Projelerin 

sonuçlandırılmasına ilişkin nihai karar TENMAK Başkanı tarafından verilir. Karar, proje 

yürütücüsüne ve çalıştığı Kuruluşa yazılı olarak bildirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Ödemeler 

MADDE 12 - (1) CERN Projeleri için TENMAK tarafından sağlanacak mali destek sadece 

Türkiye’den CERN’e ve CERN’den Türkiye’ye yapılacak seyahatleri kapsar. Mali desteğin 

ayrıntıları Proje Destek Sözleşmesinde belirlenir. 

(2) Proje yürütücüsü ve proje çalışanlarına TENMAK tarafından sadece proje kapsamında 

gönderildikleri mahalde bulundukları süre için ve proje destek sözleşmesinde belirlenen şekilde 

ödeme yapılır. Ödemeler, görevde bulunulan mahalde geçirilen gün bazında yapıldığından herhangi 

bir sebeple söz konusu mahalden ayrılma durumunda TENMAK’a bilgi verilmesi zorunludur. Görev 

mahalli dışında geçirilen süreler için yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunu hükümleri gereğince Proje Yürütücüsünden tahsil edilir ve durum yazılı olarak 

ilgili Kuruluş Yetkilisine bildirilir.   
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Diğer hükümler 

MADDE 13 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde diğer TENMAK mevzuatı 

uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu yönerge değişikliği yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptığı ve 

projenin yürütüldüğü Kuruluştan ayrılan Proje Yürütücüleri için de proje sonlandırılmamış ise 

yukarıdaki değişiklik hükümleri aynen uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge TENMAK Yürütme Kurulu tarafından onaylandığı tarihte 

yayımlanır ve yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini TENMAK Başkanı yürütür. 

 


