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T.C. 

BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 

PROJE BAŞVURU KILAVUZU 

 

1. PROGRAMIN AMACI 

Bu program Atatürk Kültür,  Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü 

içinde Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırmalar 

yapmak ve yaptırmak, özgün bilgi üretimi için ortamlar hazırlamak, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini desteklemek, eşgüdüm sağlamak, izlemek, özendirmek; bu amaçla yöntem, program ve 

projeler geliştirmek ve uygulamak, üniversitelerle ortak çalışma grupları veya araştırma birimleri 

oluşturmak görevlerinin verimli ve etkili şekilde gerçekleştirilebilmesini amaçlamaktadır. 

2. KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR 

 Proje Yürütücüsü 

- İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel, teknik, idarî, malî ve 

hukukî her türlü sorumluluğunu üstlenen, Kurum ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını 

bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki 

bilim adamını tanımlamaktadır. 

- Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütücülüğünde; kamu 

kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin hazırladıkları ve idareye önerdikleri disiplinler 

arası projeler, Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri olarak gerçekleştirilir. 

- Türkiye’nin ilmî hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından önerilen projeler Kurum İçi 

Kapsamlı Araştırma Projeleri olarak gerçekleştirilir. 

 Araştırmacılar 

İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu 

paylaşan, çalışmada adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacılar projede yer alabilir. 

 Bursiyerler 

Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde görev alan Yüksek 

Lisans ve Doktora öğrencileri ile Doktora Sonrası Araştırmacılar, projelerde Bursiyer olarak yer 

alabilmektedir. 
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3. PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ 

- Bir kişi aynı zamanda en fazla iki projenin yürütücüsü olabilir. 

- Bir araştırmacı aynı zamanda iki projede görev alabilir. 

4. PROJE SÜRESİ 

Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri en çok 3 (üç) yıl içinde tamamlanır. Proje 

Yürütücüsünün talebi, bütçe imkânları doğrultusunda ilgili kurumun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu 

Kararı ile ek süre ve ilave kaynak verilebilir. Ek süre 1 (bir) yılı, ilave kaynak ise toplam proje 

maliyetinin yüzde 30(otuz)'unu geçemez. 

5. PROJE BÜTÇESİ 

- Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeler, bütçesi 50.000 (Elli bin) Türk Lirası’nın 

üzerinde olan projelerdir. Proje Yürütücüsünün talebi, bütçe imkânları doğrultusunda ilgili kurumun 

uygun görüşü ve Yönetim Kurulu Kararı ile ek süre ve ilave kaynak verilebilir. Ek süre bir yılı, ilave 

kaynak ise toplam proje maliyetinin yüzde 30'unu geçemez. 

- Yönetim Kurulunca kabul edilen projeler için gereken ödenekler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanunu hükümlerine göre ilgili kurumun bütçesinde gösterilir. 15’inci maddenin birinci 

fıkrasında gider kabul edileceği belirtilen mal ve hizmet alımları, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih 

Yüksek Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi 

Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre yapılır. 

- Bütçelendirme esasları için lütfen Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma 

ve Çeviri Projeleri Yönergesi’ni inceleyiniz. 

6. BAŞVURU DÖNEMLERİ 

- Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri ile Kalkınma Bakanlığı Projeleri için proje 

başvuruları, 01–31 Mart ve 01–30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere yılda iki kez yapılır. 

- Ulusal ve uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla gerçekleştirilecek Bilimsel İş Birliği 

Proje başvuruları, ilgili kurumların belirlediği dönem ve şartlarda yapılır. 

7. NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR 

Kurum Dışı proje başvuruları, http://proje.ayk.gov.tr/ adresinden Proje Başvurusu yapılıp gerekli 

yerler imzalanarak, proje başvuru formunun tüm sayfaları proje yürütücüsü tarafından paraflanmış 

biçimde 2 (iki) nüsha halinde, istenilen belgelerle birlikte ilgili Kurumun Bilimsel Çalışmalar 

Müdürlüğüne teslim edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.  

 

ÖNEMLİ! Çevrimiçi başvuru göndermeniz, 2 (iki) adet imzalı kopyasını gerekli ekleriyle birlikte 

başvuru tarihinizden sonraki 10 (on) işgünü içerisinde gönderme zorunluluğunuzu ortadan 

kaldırmamaktadır. Mutlaka başvuru tarihinizden sonraki 10 (on) işgünü içerisinde ekleriyle ve 

imzalı şekilde başvurunuzu posta/kargo/elden İlgili Kurumun Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne 

gönderiniz. 

http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c56-standartlar/halelere-lkn-esaslar/
http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c56-standartlar/halelere-lkn-esaslar/
http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c56-standartlar/halelere-lkn-esaslar/
http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c70-yoenergeler/bilimsel-aratrma-ve-ceviri-projeleri-yoenergesi/
http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c70-yoenergeler/bilimsel-aratrma-ve-ceviri-projeleri-yoenergesi/
http://proje.ayk.gov.tr/
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8. BASILI OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER 

Kurum Dışı proje başvuruları, proje başvuru modülündeki Proje Başvuru Formu doldurulup çıktısı 

alındıktan sonra, gerekli imzalar atılmış ve her sayfası proje yürütücüsü tarafından paraflanmış olarak 

istenilen belgelerle birlikte ilgili Kuruma değerlendirilmek üzere teslim edilir. 

9. PROJE BAŞVURUSUNUN REDDEDİLECEĞİ DURUMLAR 

- Islak imzalı olarak kuruma gönderilmiş olan Proje Başvuru Formu ve Proje Takip Yönetim 

Sisteminde yer alan Proje Başvuru Formu arasında farklılıklar olması durumunda proje reddedilir. 

- Proje başvurusu, ilgili Kurumun görev alanına girmediği durumlarda reddedilir. 

- Çevrimiçi yaptığınız proje başvurusu, başvuru tarihinizden sonraki 10 (on) işgünü içerisinde 

belgelerin ulaştırılmaması durumunda reddedilir. 

- Proje Başvuru Formunda yer alan zorunlu kısımların doldurulmadığı durumlarda proje 

başvurusu reddedilir. 

- İptal edilen projenin kusurlu yürütücüsüne ve araştırmacılarına yapılan ödemeler genel hükümlere 

göre geri alınır ve bu kişilere bir ila beş yıl görev ve destek verilmez, proje başvuruları kabul edilmez. 

Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa Kurum tarafından yapılmış 

görevlendirmeleri sona erdirilir. 

10. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

ÖNEMLİ! Çevrimiçi başvuru göndermeniz, 2 (iki) adet imzalı kopyasını gerekli ekleriyle birlikte 

son başvuru tarihinden önce gönderme zorunluluğunuzu ortadan kaldırmamaktadır. Mutlaka 

çevrimiçi başvuru tarihinizden sonraki 10 (on) işgünü içerisinde ekleriyle ve imzalı şekilde 

başvurunuzu posta/kargo/elden İlgili Kurumun Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne gönderiniz. 

- Yüksek Kurum proje başvuruları, çevrimiçi (online) yapılmaktadır. Öncelikle Proje Takip ve 

Yönetim Sisteminden bir kullanıcı adı almanız gerekmektedir.  

- Proje Yürütücüsü altı ayda bir yapılan çalışmalar, varılan ara sonuçlar ve yapılan harcamalarla ilgili 

proje gelişme raporunu Kuruma sunar. Proje gelişme raporları proje danışmanı tarafından incelenir. 

- Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri, Bilimsel İş birliği Projeleri ve Kalkınma 

Bakanlığı Projelerinde; Proje Yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya değiştirilmesi gerektiği 

hâllerde, projenin durumu ilgili Kurum tarafından değerlendirilir. Yeni bir proje yürütücüsünün 

görevlendirilmesi veya projenin iptali hususu, Proje Eşgüdüm Komisyonunun değerlendirmesinden 

sonra Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

- Proje çalışmalarıyla ilgili gerekli detaylı bilgi için lütfen Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek 

Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi’ni inceleyiniz. 

11. PROJE DURDURULMASI VE İPTALİ 

- Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projelerinde sözleşmede belirtilen tarihlerde, 

mazeretsiz gelişme raporu gönderilmemiş olan projeler, bilim etiğine uyulmayan projeler, öngörülen 

amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan ve mücbir sebeplerle 

http://proje.ayk.gov.tr/proje/
http://proje.ayk.gov.tr/proje/
http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c70-yoenergeler/bilimsel-aratrma-ve-ceviri-projeleri-yoenergesi/
http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c70-yoenergeler/bilimsel-aratrma-ve-ceviri-projeleri-yoenergesi/
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yürütülmeleri geçici olarak imkânsız hâle gelen projeler, Kurumun veya Proje Yürütücüsünün 

başvurusu ve ilgili Proje Danışmanının gerekçeli teklifi üzerine Proje Eşgüdüm Komisyonunun 

uygun görüşü ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile geçici olarak durdurulabilir. 

- Durdurma sonrasında Proje Yürütücüsünün başvurusu, Kurumun incelemesi, Proje Eşgüdüm 

Komisyonunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararı ile proje tekrar başlatılabilir ve 

durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Uzatma kararı Proje Yürütücüsüne, Kurum ve kuruluşa 

on beş gün içinde bildirilir. 

- Durdurma sonrasında Proje Yürütücüsünün kusuru ve ihmali sebebiyle yürütülemeyeceği anlaşılan 

projeler, Proje Eşgüdüm Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla iptal edilir.  

- Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında elde edilen bütün belge ve bilgiler, iptal 

kararının bildirilmesinden itibaren on beş gün içinde Kuruma teslim edilir.  İptal durumlarında 

Kurum, proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve niteliğine bağlı olarak, kalan sarf 

malzemesinin iadesini veya diğer araştırmacıların hizmetine verilmesini isteyebilir. 

- İptal edilen projenin kusurlu yürütücüsüne ve araştırmacılarına yapılan ödemeler genel hükümlere 

göre geri alınır ve bu kişilere bir ila beş yıl görev ve destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan 

diğer projelerdeki görevleri ve varsa Kurum tarafından yapılmış görevlendirmeleri sona erdirilir. 

- Proje çerçevesinde hazırlanarak basımı yapılan eserlerden yirmi beş adedi yazara veya mütercime 

ücretsiz olarak verilir. 

- Projeden elde edilen verilere dayalı olarak hazırlanan eserden kaynaklanan işleme, çoğaltma, basılı 

ve elektronik ortamda yayma, temsil, işaret ve ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma 

yayma hakları Kuruma aittir. 

- Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri hariç diğer projelerin hiç bir aşamasında proje 

yürütücüsü, araştırmacıları, çalışanları veya diğer görevlileri proje ile ilgili olarak basına açıklama 

yapamazlar; proje sonuçları Kurum tarafından yayımlanmadan elde edilen malzemeyi bildiri olarak 

sunamazlar; makale, kitap olarak veya ağ sayfası veya sayısal ortamda yayımlayamazlar. 

- Proje sonuçlarının Kurum tarafından yayımlanmasından sonra, proje yürütücüleri ve araştırmacılar 

Kurumdan yazılı izin almak kaydıyla proje belgelerini ve sonuçlarını bildirilerinde, makalelerinde 

kullanabilirler ve bildirilerini Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlara ait desteği belirtmek 

şartıyla yayımlayabilirler. Ancak sunum yaptıkları kongre ve benzeri durumlarda yayımlanacak 

kitapçıklar hariç, projenin sonuçlarını, malzemelerini makale veya kitap olarak Kurum dışında 

yayımlayamazlar, ağ sayfalarına koyamazlar. Aksine durumlarda Atatürk Kültür Dil Ve Tarih 

Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 13 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (ı) maddesindeki yaptırımlar uygulanır. 

http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c70-yoenergeler/bilimsel-aratrma-ve-ceviri-projeleri-yoenergesi/
http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c70-yoenergeler/bilimsel-aratrma-ve-ceviri-projeleri-yoenergesi/

