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Başbakanlık İletişim 

Merkezi (BİMER) 

Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Merkezi 

 (CİMER) 

Bilgi Edinme 

Çağrı Merkezi 

iletişim@tubitak.gov.tr 

Diğer 

Hukuk 

Hizmetleri 

Başkanlığı 

İdari 

Hizmetler 

Daire 

Başkanlığı 

Kurumsal 

İletişim 

Müdürlüğü 

Diğer 

TÜBİMER* 

TÜBİMER

 

*6 Mayıs 2017 tarihli ve 265 sayılı Bilim Kurulu kararı ile Başkanlığa bağlı olarak TÜBİTAK İletişim Merkezi 

(TÜBİMER) kurulmuştur. 2/34 



TÜBİMER

 

 

 

• TÜBİTAK tarafından yürütülen süreçlerdeki iletişim kanallarının tek bir 

merkezden yönetilebilmesini sağlayarak süreçlerin etkinliğinin artırılması 

• Kurumun paydaşları ile hızlı ve etkin iletişim altyapısına kavuşması 

• Kurumsal cevap verebilirliğin sağlanması 

• Kurum içi iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi 

• Hızlı ve etkin iletişim  

• İyileştirme esaslı geri dönüş 

• Kurumsal cevap verebilirlik 

• İzleme ve değerlendirme 
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TÜBİMER Uygulamaları

 

 

 

Bilgi Edinme 

  
Görüş / Öneri 

Şikayet İtiraz 

DIŞ 

PAYDAŞ 

İÇ 

PAYDAŞ 

TÜBİMER 
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Bilgi Edinme 

4982 Sayılı Bilgi 

Edinme Kanunu 

doğrultusunda 

TÜBİMER 

tarafından 

yürütülecektir. 
Bilgi Edinme 

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular: 

 İş başvuruları, 

 Kurum içinde benzer çalışma olmayıp 

ayrı bir inceleme ve özel çalışma 

gerektiren başvurular, 

 TÜBİTAK'ın görevleri arasında sayılan 

konulardan herhangi birisiyle ilgili 

olmayan başvurular. 

TÜBİMER 
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Şikayet 

TÜBİMER 

Şikayet 

TÜBİTAK süreç, faaliyet, uygulama                

ve etkinliklerine ilişkin tüm şikayet             

başvuruları TÜBİMER tarafından 

yürütülecektir. 

 Destek Programları 

 Ar-Ge Birimleri 

 Ar-Ge Kolaylık Birimleri 

 Merkez ve Enstitüler 

 Sistemler ve Süreçler 
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Görüş / Öneri 

Görüş / Öneri 

TÜBİTAK süreç, faaliyet, uygulama            

ve etkinliklerine ilişkin tüm görüş ve 

öneriler TÜBİMER tarafından 

incelenecektir. 

 Paydaşlarla etkin iletişim 

olanağı 

 İyileştirme fırsatları 

TÜBİMER 

 Destek Programları 

 Ar-Ge Birimleri 

 Ar-Ge Kolaylık Birimleri 

 Merkez ve Enstitüler 

 Sistemler ve süreçler 
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İtiraz 

TÜBİMER 

İtiraz 

İtiraz  * 

TÜBİTAK Destek Programları 

kapsamında, başvuru değerlendirme 

süreci sonuçlanarak reddedilmiş olan 

projelere gelen itirazların; 

 İncelenmesi 

 Değerlendirilmesi 

 Karara Bağlanması 
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  Süreç Katmanı       İşleyişi 

1) AYEK** 

2) ENDEK*** 
Sekreteryası TÜBİMER tarafından yürütülecektir.  

1) BİMER 

2) CİMER 

3) Bilgi Edinme 

TÜBİMER tarafından takip edilecek, değerlendirilecek* ve 

sonuçlandırılacaktır.  

1) Çağrı Merkezi 

2)iletisim@tubitak.gov.tr 
 TÜBİMER tarafından yürütülecektir.  

1) Şikayet 

2) Görüş/ Öneri 

TÜBİMER tarafından takip edilecek ve izlemesi gerçekleştirilecektir. 

TÜBİMER tarafından ilgili Birim’e ve Üst Yönetim’e raporlanacaktır. 

TÜBİMER İşlem Süreçleri 

*    TÜBİMER, konu hakkında ilgili Birim’in görüşüne başvurabilecektir. 

**  AYEK: TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu  

*** ENDEK: TÜBİTAK Endüstriyel Etik Kurulu  
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1) İtiraz   
İlgili Komisyon/Kurul tarafından değerlendirilecek ve 

sonuçlandırılacaktır.  



  

Başvuruların 

Alınması 

TÜBİMER Başvuru 

Değerlendirmesi 

Başvurunun 

İlgili Birimlere 

Atanması 

İlgili Birimin 

Cevabının / 

Kararının Alınması 

Başvuru 

Sahibine 

Geri Dönüş 

Yapılması 

Süreç Akışı (Genel) 

Kurum İçi 

İyileştirme 

Fırsatları 
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TÜBİMER Online Platformu *

 

Gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK’a yapacağı ‘Bilgi Edinme’, ‘Görüş/Öneri’, 

‘Şikâyet’ ve ‘İtiraz’ başvuru ve değerlendirme süreçlerinin birleştirilerek tek bir 

sistem üzerinden elektronik ortamda kayıtlı bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla 

oluşturulmuştur. 
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* tubimer.tubitak.gov.tr  

 



  Başvuru 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için: 

• TC Kimlik No 

• Ad - Soyad   

• Cep Telefonu bilgileri alınacaktır. 

• Doğrulama 

• TC Kimlik Numarasının doğruluğu ile 

Ad - Soyad bilgilerinin geçerliliği, 

MERNİS üzerinden kontrol edilecektir.  

• Cep Telefonu numarasının 

doğruluğu, kısa mesaj olarak 

iletilecek onay kodu ile kontrol 

edilecektir. 

• Yabancı uyruklu vatandaşlar için: 

• Ad - Soyad  

• E-posta bilgileri alınacaktır. 

• Doğrulama 

• Tekil kayıt kontrolü e-posta adresi 

üzerinden yapılacaktır. 

• E-posta adresinin doğruluğu, iletilecek 

doğrulama bağlantısı ile kontrol 

edilecektir. 12/34 



  Başvuru 

    Başvuru Süreci  

 

• İletişim Bilgileri 

• Başvuru Bilgileri  

• Başvuru Onay                       

aşamalarından oluşacaktır. 
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  Başvuru 

Başvuru Bilgileri Aşaması 

 

• Bilgi Edinme 

• Görüş / Öneri 

• Şikâyet 

• İtiraz 
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Bilgi Edinme başvurusu ile 

ilgili açıklama yazısı 

gösterilecek ve Bilgi Edinme 

Başvurusunun hangi kişi 

türünde gerçekleştirileceği 

‘Gerçek Kişi’ / ‘Tüzel Kişi’ 

seçenekleri ile 

belirtilebilecektir. 

Tüzel Kişi  

• Tüzel Kişinin ünvanı,  

• Tüzel Kişinin Adresi (İl-İlçe) bilgilerinin girilebileceği alanlar açılacaktır.  

 

Yetkili Kişi  

• TC Kimlik No  

• Yetkili Kişi E-posta alanlarında sisteme giriş yapan kişinin bilgileri yer 

alacak ve güncellenmesine izin verilmeyecektir.  
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Başvuru (Bilgi Edinme) 



Görüş / Öneri seçilmiş ise “Tüm TÜBİTAK proje ve destek 

faaliyetleri ile ödül, burs ve etkinler kapsamındaki görüş ve 

önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz” açıklaması yer alacak ve 

herhangi bir tercih seçeneği olmayacaktır. 

 

İleri butonuna tıklandığında Başvuru Bilgileri aşamasının ikinci 

adımına geçilecek ve Görüş/ Öneri başvurusuna ilişkin açıklama 

girmesi beklenecektir.  
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Başvuru (Görüş / Öneri) 



  

Şikayet seçilmiş ise “Tüm TÜBİTAK proje ve destek faaliyetleri ile 

ödül, burs ve etkinlikler kapsamındaki şikayetlerinizi bize 

iletebilirsiniz.”  açıklaması yer alacaktır.   

 

İleri butonu ile şikayet konusunun seçilip ilgili açıklamanın 

girilebileceği adıma geçilecektir.  
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Başvuru (Şikayet) 



  Başvuru Bilgileri aşamasında ‘İtiraz’  

 

• Gerçek / Tüzel  
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Başvuru (İtiraz) 



  TÜBİMER Online Platformu İzleme ve Raporlama Süreci 
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 Birimlere ve başvuru türlerine göre mevcut başvuruların istatistikleri  

 Birimlere ve başvuru türlerine göre Ortalama başvuru tamamlanma durumu 

 Mevcut başvuruların tamamlanma düzeyleri 



  TÜBİMER Online Platformu İzleme ve Raporlama Süreci 
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  TÜBİMER Online Platformu İzleme ve Raporlama Süreci 
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Bağımsız İtiraz İnceleme ve  Değerlendirme Sistemi (BİDES) Kapsam 

TÜBİTAK tarafından yürütülen programlar kapsamında başvuru 

değerlendirme süreci sonuçlanan proje destek ve teşvik 

faaliyetlerine ilişkin yapılan itirazların başvuru, inceleme ve 

değerlendirme süreçlerini kapsar.  

Aşağıda yer alan süreç ve faaliyetlere ilişkin itiraz başvuruları,  

bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır:  

 

• Başvuru değerlendirme süreçleri TÜBİTAK tarafından  

gerçekleştirilmeyen proje destek ve teşvik faaliyetleri  

• Başvuru değerlendirme süreci sonuçlanmamış proje destek ve 

teşvik faaliyetleri  

• Başvuru değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan proje destek 

ve teşvik faaliyetleri  

• Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen proje destek ve 

teşvik faaliyetleri  

• AYEK ve ENDEK tarafından verilen kararlara ilişkin başvurular 

22/34 



  BİDES Model  

24/16 

KURUL 

(TÜBİTAK İtiraz Değerlendirme 

Kurulu) 

3 

KOMİSYON 

(TÜBİTAK İtiraz İnceleme Komisyonu) 

TÜBİMER 

(İtiraz Başvurularının Alınması)  

Destek Programları Başkanlığı 

(Yeniden Değerlendirme) 

Ret 

Kabul 

Ret / Kabul 

4’ 

5 

Ret 3’ 

2 

1 

4 

Kabul 
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  BİDES Komisyon 

• TÜBİTAK Başkanlığı (1 kişi) 

• TEYDEB (1 kişi),  

• ARDEB (1 kişi) 

• BİDEB (1 kişi) 

• BİTO (1 kişi) 

• UİDB (1 kişi) 

• ÇAĞDEB (1 kişi) 

 * TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara 

İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince TÜBİTAK İtiraz İnceleme Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyonun Görevi 

• İtiraz başvurularının Yönetmelik* kapsamında uygunluğunu,  

ilgili proje destek ve teşvik programı mevzuatını da dikkate 

alarak incelemek ve karara bağlamaktır.  

• Komisyonun uygunluk incelemesi sonucunda, itiraz reddedilir 

ya da kabul edilerek değerlendirilmek üzere Kurul’a iletilir.  
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  BİDES Komisyon 

• Komisyon, itiraz başvurusuna konu faaliyetin proje destek ve 

teşvik başvurusu anındaki durumunu dikkate alarak gerekli 

incelemeleri yapar.  

• İnceleme sonucunda Komisyon, itiraz başvurusunun Komisyon’a 

ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde itiraz 

başvurusunun kabulüne ya da reddine karar verir. 

• Başvurunun reddi durumunda karar, gerekçesi belirtilmek 

suretiyle itiraz sahibine bildirilir.  

• Başvurunun kabulü durumunda itiraz, ayrıntılı değerlendirme 

yapılmak üzere Kurula iletilir. Bu karar ayrıca Başvuru sahibine 

bildirilir.   
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  BİDES Kurul* 

• Başkanlık temsilcisi (2 kişi) 

• Akademisyen (3 kişi) 

• Sanayici (1 kişi) 

• Hukukçu (1 kişi) 
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 * TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara 

İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince TÜBİTAK İtiraz Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 

 

Kurulun Görevi 

 

• Komisyon tarafından iletilen itiraz konusunu değerlendirerek proje 

destek veya teşvik başvurusunun yeniden değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği kararını almaktır.  

• Kurulun değerlendirmesi sonucunda, itiraz başvurusu reddedilir ya 

da kabul edilerek yeniden değerlendirilmek üzere ilgili Birim’e 

iletilir.  

• Kurul, proje destek ve teşvik başvurusunu değerlendirmez.  



  BİDES Kurul 

 Komisyon tarafından uygun bulunan itiraz başvurusu Kurul’a iletilir. 

 Kurul Başkanı tarafından itiraz başvurusunu incelemek üzere, Kurul 

üyeleri veya Kurul sekretaryası çalışanları arasından bir raportör 

belirlenir.   

 Raportör mevcut bilgi, belge ve delilleri değerlendirerek nihai inceleme 

raporunu Kurul’a sunar.  

 Kurul konu hakkındaki son değerlendirmesini yaparak karar verir. 

Kurul kararını, itiraz başvurusuna konu faaliyetin proje destek ve teşvik 

başvurusu anındaki durumunu dikkate alarak yapar. 

 Kurul, İtirazın Kurul’a ulaştığı tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde, 

itirazın kabulüne ya da reddine karar verir. 

a) İtirazın reddi durumunda karar, gerekçesi belirtilmek suretiyle Başvuru sahibine bildirilir.  

b) İtirazın kabulü durumunda itiraza konu başvuru, yeniden değerlendirme yapılmak üzere gerekçesi 

belirtilmek suretiyle ilgili Birim’e iletilir. Bu durum ayrıca Başvuru sahibine bildirilir. 

c) İlgili Birim, Kurulun karara ilişkin gerekçelerini dikkate alarak yeniden değerlendirme sürecini 

işletir.  

ç) İlgili Birim, değerlendirme sürecini, karar kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde 

başlatır.  

d) İlgili Birimin yeniden değerlendirmesi sonucunda oluşan karara ilişkin yeni bir itiraz başvurusunda 

bulunulamaz.   
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  BİDES İtiraz Başvurusu 

• İtiraza ilişkin başvuru süresi, itiraza konu işlemin ilgiliye 

tebliğinden (yazılı veya elektronik olarak gerçekleştirilen 

bildirimden) itibaren 15 gündür.  

• Bu süre içerisinde gerçekleştirilmeyen başvurular, 

değerlendirilmeyecektir.  

• İtiraz başvuruları, Başvuru Formu kullanılarak yazılı veya 

elektronik olarak yapılır.   

• İtiraz yolu kullanılarak eksik bilgi veya belge tamamlanması 

suretiyle ilgili proje destek ve teşvik başvurusu genişletilemez 

veya uygun hale getirilemez.  

* TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 03/06/2017 tarihli ve 267 sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK 

Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin 

Yönetmelik  
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Başvuru Formu.docx
Başvuru Formu.docx
Başvuru Formu.docx


  BİDES İtiraz Başvurusu 
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  BİDES İtiraz Başvurusu  
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  BİDES İtiraz Başvurusu  
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  BİDES Değerlendirme 

32/34 



  BİDES Değerlendirme 
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Teşekkürler 
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