ARDEB Projeleri Kurum Hissesi Değişikliği
Değerli Araştırmacılar,
TÜBİTAK olarak Ülkemizin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelerimizin Ar-Ge
potansiyelinin artırılması amacıyla üniversitelere ödenecek kurum hissesi payı önemli ölçüde
artırılmıştır. Artık TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje
yürüten her üniversitemize proje bütçesine ek olarak proje bütçesinin 50'sine varan oranlarda
kurum hissesi ödenecektir.
Kurum hissesi uygulamamız üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterecek olup en yüksek
payı, en çok gelişme sağlayan ve en çok çıktı üreten üniversitemiz alacaktır. Bu bağlamda
üniversitelerimiz her sene objektif kriterlere göre değerlendirilecek, performanslarına göre de
kurum hissesi payı verilecektir. Bu kapsamda üniversitelerimizin performans hesaplamaları dört
temel boyutta yapılacaktır. Bunlar "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği", "Fikri Mülkiyet
Havuzu", "İşbirliği ve Etkileşim" ve "Ekonomik Katkı" olarak belirlenmiştir.
Kurum hissesi ödeneğinin belirlenmesi ve harcanmasına ilişkin yenilikler kapsamında;
• Yeni kurulmuş olması nedeniyle performans puanı hesaplanamayan yükseköğretim kurumları
(kuruluş yılı 10 yıldan az olanlar) için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç) %30'u oranında
hesaplanacaktır.
• Performans puanı hesaplanmayacak diğer kurum/kuruluşlar için kurum hissesi; proje teşvik
ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin %10'u oranında hesaplanacaktır.
• Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde harcanır.
• Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir.
• Kurum hissesi harcamalarında, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi
tarafından belirlenir.
• Performans puanlarına göre hesaplanan kurum hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim
ve kurum arasında dağılım oranları ile kurum hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK
tarafından belirlenir.
• Kurum hissesinin ilgili birim yetkililerinin talebi üzerine harcanmasına ilişkin hususlar proje
destekleme sözleşmesinde belirlenir.
• Aynı kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür.
• Proje süresince ve proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurum
hissesi ödeneğinden harcama yapılabilir. " Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba
aktarılamaz.
• Kurum hissesinden PTİ ve burs ödemesi yapılamaz.
Kurum hissesine ilişkin daha detaylı bilgi için:

1) Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları web sayfası
2) Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar
TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere
Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış
Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak
Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar
3) Proje Destekleme Sözleşmeleri
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

