
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DESTEĞİ ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

  

AMAÇ 

Madde l- Bu Yönetmelik ile, Türkiye Bilimler Akademisi üyelerine, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sağlanacak araştırma desteğinin uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir. 

  

KAPSAM 

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimler Akademisi�fnin asli üye, asosye üye, şeref üyesi statüsündeki tüm 
üyelerine sağlanacak araştırma destekleri için uygulanır. 

  

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname�fnin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

  

TEMEL İLKELER 

Madde 4- (Değişik:RG-28/08/1995-22388) Araştırma desteğinden yararlanabilmek için, her yıl sonunda 
akademi üyeleri, o yıl içinde yaptıkları çalışmaları ve gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları yazılı olarak 
�garaştırma raporu�h adı altında Akademi Başkanlığı�fna sunarlar. 

Akademi Başkanı, sunulan �garaştırma raporlarını�hnı Akademi Konseyi�fnin toplantı gündemine alır. Akademi 
Konseyi, Akademi üyelerinin yaptıkları araştırmaları değerlendirir ve yapılan araştırma teklifleri ile ilgili araştırma 
desteğinin miktarını, o yılın bütçe ödeneğini gözönünde bulundurarak  belirler. 

Akademi üyeleri ayrıca, Akademi�fnin sağladığı araştırma desteği ile yaptıkları araştırmaların gelişmesini, 
Haziran ayında düzenleyecekleri araştırma ara raporlar ile Akademi Başkanlığı�fna bildirirler. 

  

ARAŞTIRMA DESTEĞİNİN KAPSAMI 

Madde 5- Araştırma desteği, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve daimi ikametgahı Türkiye�fde bulunan Akademi 
üyelerine sağlanır. 

Bu özelliklere sahip akademi üyeleri geçici olarak yurtdışında çalıştıkları takdirde kendilerine bir yıla kadar 
araştırma desteği sağlanabilir. Bu gibi durumlarda, en son olarak sağlanan bir yıl süreli yurtdışı desteği tarihinden 
itibaren yeniden bir yıl süreli yurtdışı araştırma desteği 5 yıl süre ile sağlanamaz.  

(Ek:RG-18/10/1997-23144) Akademi Üyelerine, Akademi Başkanlığınca verilen görevler karşılığında yapılan 
ödemeler ile Akademi Konseyi tarafından özel olarak görevlendirilerek katıldıkları bilimsel toplantılar dolayısıyla 
kendilerine ödenecek yol giderleri, yolluk, gündelik ve benzeri, araştırma desteğinin kapsamı dışındadır. 

  

ARAŞTIRMA DESTEĞİNİN TÜRLERİ 

Madde 6- Araştırma desteği iki şekilde uygulanır : 

a) Araştırma Giderleri Desteği : Akademi üyelerine, araştırmayla ilgili çeşitli giderleri için, sarf belgesi karşılığında 
sağlanan destektir. Bu destek aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılabilir. 



1- Laboratuvar ve saha çalışmaları ve benzeri faaliyetler, 

2- Yurt içinde veya yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılmak 
amacıyla yapılan yol gideri, kayıt ücreti, konut fonu, yolluk ve gündelik gibi her türlü harcamalar, 

3- Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kitap, dergi ve benzeri yayınlar ile bilgisayar yazılımlarının edinilmesi 
ile ilgili giderler, 

4- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalıştırılan araştırma yardımcısı, sekreter ve benzeri personel giderleri,  

5- Araştırma için gerekli teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımları, 

6- Bilimsel yayın yapmakla ilgili, sayfa ücreti ( page charge ) dahil, her türlü ödemeleri, 

7- Doktora sonrası araştırma ödemeleri, 

8- Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları sırasında gereksinim duyulan, yukarıda sayılanlar dışındaki 
harcamalar, 

b) (Değişik:RG-29/1/1997-22892) Telif Ücreti: Akademi üyelerine, Akademinin sağladığı araştırma desteğiyle 
yaptıkları araştırmaların telif haklarının Akademi�fye devri karşılığında verilen destektir. 

Bir yıl için bir Akademi üyesine verilebilecek araştırma desteği, en yüksek Devlet Memurun brüt aylığının o bütçe 
yılındaki tutarını geçemez. Bu tutar, Başbakanlık ile yapılacak yazışma ile belirlenir. 

Bir Akademi üyesine ödenecek telif ücreti, o üyeye ödenebilecek yıllık araştırma desteğinin, Akademi Konseyince 
her yıl başında saptanacak oranını aşamaz. Telif ücreti Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında , o yıl ödenebilecek telif 
ücretinin bölümleri olarak ödenir.  

Asosiye üyelere, asil üyelere sağlananın yüzde yetmişi kadar araştırma desteği sağlanır. 

  

YENİ AKADEMİ ÜYELERİNE SAĞLANACAK DESTEK 

Madde 7- Yıl içinde yeni üye olan Akademi üyelerine, üye oldukları aydan yıl sonuna kadarki süre oranında 
araştırma desteği sağlanabilir. 

  

UYGULANACAK MUHASEBE USULLERİ 

Madde 8- Akademi üyelerine sağlanan araştırma desteği ile ilgili olarak TÜBİTAK Muhasebe usulleri uygulanır. 
Akademinin ita amiri, Akademi Başkanı�fdır. 

  

YÜRÜRLÜK 

Madde 9- Bu yönetmelik 1.01.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  

YÜRÜTME 

Madde 10- Bu Yönetmelik, Akademi Başkanı tarafından yürütülür. 

 


