
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLMAYA ENGEL İDARİ GÖREVİ (*) OLMAYAN BİLİM İNSANLARININ ARDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDAKİ PROJELERDE (* *) GÖREV ALABİLME LİMİTLERİ 

 

                                                                           PROGRAM KODU 

1001 1003 1007               3501              1005 TOPLAM DANIŞMANLIK 

 

 
PROJE 

YÜRÜTÜCÜSÜ 

OLABİLME 

KOTASI 

 
 
AYNI 

ANDA EN 

FAZLA 

 

 2 adet 1001 projesinde 

yürütücü olarak görev 

alınabilir                             

(Hiç bir araştırmacılık 

görevinin olmaması 

durumunda). 

1 adet 1003 projesinde 

yürütücü olarak görev 

alınabilir. 

 

 2 adet 1007 projesinde 

yürütücü olarak görev 

alınabilir                      (Hiç 

bir araştırmacılık görevinin 

olmaması durumunda). 

 

 

1 adet 3501 projesinde                              

yürütücü olarak görev 

alınabilir. 

 

 2 adet 1005 projesinde 

yürütücü olarak görev 

alınabilir                     (Hiç bir 

araştırmacılık görevinin 

olmaması durumunda). 

Tabloda belirtilen programlar 

kapsamında; toplam 3 

projede yürütücü olarak 

görev alınabilir (Hiç bir 

araştırmacılık görevinin 

olmaması durumunda). 

 
 
 

  

 

 

Bir kişi, ARDEB tarafından 

yürütülmekte olan tüm 

programlar kapsamında aynı 

anda en fazla 6 projede 

"Danışman" olarak görev alabilir. 

1003 programı kapsamındaki bir 

çağrı başlığı/konusu bazında ise 

en fazla 3 projede "Danışman" 

olarak görev alınabilmesi 

mümkündür. 

 
 

ARAŞTIRMACI 

OLABİLME 

KOTASI 

 
 
AYNI 

ANDA EN 

FAZLA 

 

 4 adet 1001 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir (Hiç bir 

yürütücülük görevinin 

olmaması durumunda). 

 

 

2 adet 1003 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir. 

 

 4 adet 1007 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir (Hiç bir 

yürütücülük görevinin 

olmaması durumunda). 

 

 

2 adet 3501 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir. 

 

 4 adet 1005 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir (Hiç bir yürütücülük 

görevinin olmaması 

durumunda). 

Tabloda belirtilen programlar 

kapsamında; toplam 6 

projede araştırmacı olarak 

görev alınabilir (Hiç bir 

yürütücülük görevinin 

olmaması durumunda). 

 

AYNI ANDA HEM 

PROJE 

YÜRÜTÜCÜSÜ 

HEM DE 

ARAŞTIRMACI 

OLABİLME KOTASI 

 

 
AYNI 

ANDA EN 

FAZLA 

 

1 adet 1001 projesinde 
yürütücü, 

2 adet 1001 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir. 

 
1 adet 1003 projesinde 
yürütücü,                 2 adet 

1003 projesinde 
araştırmacı olarak görev 
alınabilir. 

 

1 adet 1007 projesinde 
yürütücü, 

2 adet 1007 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir. 

 

1 adet 3501 projesinde 
yürütücü, 2 adet 3501 

projesinde araştırmacı 
olarak görev alınabilir. 

 

1 adet 1005 projesinde 
yürütücü, 

2 adet 1005 projesinde 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir. 

Tabloda belirtilen programlar 

kapsamında; toplam 2 

projede yürütücü, 2 projede 

araştırmacı olarak ya da 1 

projede yürütücü, 4 projede 

araştırmacı olarak görev 

alınabilir. 

*  Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri 
** Uluslararası projeler, 1002 ve 1000 projeleri kotalara dahil değildir.  
 
NOT: -Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de limitler içerisinde işlem görmektedir.  

     -Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarındaki araştırmacıların, KKTC tarafından sunulan 1001 proje önerilerinde araştırmacı ve/veya danışman olarak yer almaları durumunda, bu görevler projede görev alma limitleri dışında tutulur. 

ÖZEL DURUMLAR PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ARAŞTIRMACI (*) DANIŞMAN 

Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim 
Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü 

Olamaz 3 6 

 
TÜBİTAK’ta görevli Grup Yürütme Komitesi ve Danışma 

Kurulu üyeleri 
 

Olamaz 3 Olamaz 

HORIZON 2020 kapsamında proje başvurusu yapmış ve 

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda projesi eşik değeri geçmiş olanlar 

Talep etmeleri halinde, yukarıda belirtilen proje 
yürütücülüğü limitlerine ilave olarak, 1001 ya da 1003 
programlarından herhangi birinde 1 proje yürütücüsü 

daha olabilirler. Söz konusu kota arttırımı, HORİZON 
2020 programının kapanış yılı olan 2020 yılının sonuna 
kadar(31/12/2020) geçerlidir ve bir kişiye aynı proje için 
birden fazla kota arttırımı yapılmaz 

 

TÜBA Akademi Ödülü alanlar Projelerde Görev Alabilme Limitleri Uygulanmaz  

TÜBİTAK Bilim Ödülü alanlar Projelerde Görev Alabilme Limitleri Uygulanmaz 

 
“ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı” kapsamında 
destek alarak projesini sonlandırmış olanlar 

 

Projelerde Görev Alabilme Limitleri Uygulanmaz  

TÜBİTAK-Teşvik Ödülü alanlar 

 
Programlar bazında belirlenmiş olan kotalar dikkate alınmadan toplam 4 projede yürütücü 
(hiç bir araştırmacılık görevinin bulunmaması halinde) ya da 8 projede araştırmacı (hiç bir 
yürütücülük görevinin bulunmaması halinde) olabilirler. 
 

 

    * Uluslararası projeler, 1002 ve 1000 projeleri kotalara dahil değildir. 
 


