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Yonetmelik -,
Tûrkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

Tûrkiye Atom Enerjisi Kurumu Proje Desteklerae Yônotmeligi
Amaç : t
Madde 1 — 2690 Sayili Kanunun e/b maddesi hûkûmlerine gûre Atom Ener-

jisi Komisyonu'nca eaptanmig bulunan Tûrkiye Atom Enerjisi Kurumu Çali§raa
ilkeleri ve programlan çerçevesi içinde olmak kosuluyla, aym Kanunun 4/a ve
4/g maddeleri gereglnce yapbnlacak her tûrlû aragtirma, inceleme ve uygulama
bu yonetmelik hûkûmlerine gôre yûrûtûlûr.

Kapaam : • •
. Madde 2 — Proje destegi, Tûrkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafmdan bilgi

saèlanmasini, Kurum elemanlanmn proje içinde gôrevlendirilmesini, gerekiyorsa,
laboratuvar araçlan ve tuketim malzemesi aluunasmi, proje yùrûtûcûsû veya
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yurûtucûlerlne tellf ùcretl Adenmeslni, projeyle ilgili ve uygun gorulecek dlger gi-
derlerin karBilanmasini kapsar, GudQmlu prolelër de bu yônetmelik hûkûmlertne
gôre yurutuIOr.

Tamnitar ;
Madde 3 — Isu yfinetmelikte geçen deyimlerden;
a) TAEK veya Kurum: TùrWye Atom Ënerjisi Kurumunu.
b) Balkan: Tùrklye Atom Eneijlsi Kurumu Bagkaium,
c) Proje: TAEK diginriakl elamanlar tarafindan nûkleer alanda yûrùtûle-

cek bllimsel arastirmalar Ile nûkleer tekniklerin çesîtli billm dallannda uygulan-
masina iliskln çalismalan, nûkleer cihazlann gellstlrlbneslni ve nûkleer enerji
ûretimi Ile UgiU tncelemeleri.

d) Gûdùmlù Proie: Kurum tarafindan onemli gôrûîen konularda yaptin-
lacak projeter!, ' _,

e) Grup: Bilimsal Arasbrma ve Teknik Uygulama Grubunu '• f
f) Komlte: Damgma Kurulu Çabçma Esaslari Y6netmeliglnivi 7 acl mad-

desine gôra kurulan Azel komitelert Ifade eder.
Proie Onerisiuin VapUmaax :

Madde 4 — Her yil Kurum'un çaligma program» ve ilkelerlne uygun olarak.
TAEK tarafindan yaptmlacak .ve desteklenebUece .̂ projelerin programi hnyirl^nir
ve kamu kurum ve kuruluqlan, ùnlversiteler ve diger ara^tirma kuruluslanna du-
yurulur. Bu program çerçevesinde ilglU kuruluglardaki a-açtincilar yùrùtecekleri
ve desteklenmesl istenen projeierl, TAEK Proie Destek Formu dolâurmak surd-
UylB. Kurum, Bagkaahftina lletirler.

TAEK tarafindan yaptmlacak gudumlù nitelikteki projelere ônceUk verUlr.
DeQerlemlirme :
Madde S — Proie Destek Formlanyla UgiU bUlmsel ve teknik degerlendlrme

baziruklan llgill Komltenln de gôrùçlert abnarak Grup tarafindan yurutulûr.
Gerektiginde bajka uzmanlardaa da yararlamlabiUr.

Degerlendlrme sonucu, proie desteginin kabulûne veya reddine ve kabulù
durumunrta, destegin çekll. sùrasl. mlktanna iligkln Onerl, Baçkan'in karar ve
onayina ounulur.

Dettegin Sofllanmasi ;
Madde 6 — Proje Destek Formunda talep edilen laboratuvar araçlan Ku-

rum'un destekledigl ve sonuçlannus bulunan projelerde kuUamlmis ve halon kul-
lanUmaya hazur tutulan araçlar arasmda yer aldig» takdlrde. para tahsisl yapil-
madan. mevcut malzeme desteklenecek yeni projeye verlleblUr. \

Madde 7 — Kurumdan eleman ve bllgl destegl lstenmlsse Baçkanlik'ça bu
destek saglamr. Destek laboratuvar araci ve tuketun malzemesi olarak yapilacak-
sa, TAEK Artirma Eksiltme ve lhale YOnetmellgl hùkûmleri uygulamr.

Tutan her yil Atom Enerjisl Komisyonunca saptanacak meblagin altinda
olan araç ve tûketim malzemesi aumlan, proie yûrùtacûsù tarafindan TAEK Ar-
tirma eksiltme ve lhale Yônetmeliginde belirtUen usule uygun blçlmde yapilir ve
aynlyat makbuzlan Kuruma gonderillr.

Kurum, Proie Destek Fonnu'nda bellrtllen bùtçe/dôkûmû zamanlemasina
gore Ademe yapar. ' /

Datnirbat Italet-me, Kaydt : '

Madde B — Proje kapsanunda ahr^&. her tùrlù demirbas malzeme Kurum
demlrbas defterine kaydedllir.- bu malzementa hasara ugramas» veya kaybi «ibl
durumlarda Kurumua llglll mevzuat hakumlorl uygulamr.
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Ahnacak Matzpmelerde Deôlçiklik Yaptlman :
Madde 9 — Proie Destek Formu'nda belirtilen araç ve her tùrlù malzcmeden

baskas'i satin alinamaz Gerekli durumlarda Kurum'un yazih izni ahnarak degi-
giklik yapilabilir.

Proje Deatek Sozlecmesi : .
Madde 10 — Proie desteklenme isteginin kabulii uzerine Balkan ile proie

yùriiïùcûsû arasmda TASK proje Destek Sozlesmesi imzalamr.
Projenin gerçek baslangiç tarihi araç ve malzemelerin proje yùrutucûsùne

teslim edileceèi tarih gôzônùnrie tutularak saptanir . ;
Projenm tztewmesi : . • "1
Madde 11 — TAEK tarafindan desteklencn projelerin Proje Destek Formu

ve Proje Destek Sôzlesmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesindeki geUsmesi. proje
yûrutucùsù tarafindan her alti ayda bir hazirlamp gônderilen TAEK Proje Geliç
me Raporu yardimiyla Grup tarafindan izlenir.

Projenin lpiaU :
Madde 12 — Proje Geliçme Raporlari, Grup tarafmdan degerlendirilir. Pro-

jede, ôngôrùlen program içerisinde olumlu bir gelisme gôrùlmedigi takdirde. pro-
ie destegi durdurulabilir.

• Destek durdurulup proje iptal edilirse ahnan demirbaç ve harcanmarnis
para ve diger malzemeler proje yùrutûcùsùnden gerl ahnir.

Proje Silreabitn VzaMtnast :
Madde 13 — Proje sûresinin bitiminden en az ûç ay once proje yûrùtûcûsû,

verecegi bir raporla proje için sûre uzatimi isteyebilir. Grup tarafindan yapilacak
inceleme. ve degerlendinne sonucuna gore, uzatma yapilabilir.

Projenin Sonuç1anmaa% :
Madde 14 — Sonuçlanan projenin bùtùn bilimsel ve teknik yônlerini kapsa-

yan sonuç rapor, sôzleçme sûresinin tamamlanmasm; izlcycn iki ay içinde iki nus-
ha olarak Kurum'a gônderilir.

Sonuç raporda, proje adi. yiirutucusu, projeté çabsan diger arastmcilar.
proje ôzeti. giris, uygulanan yôntem, elde edileri sonuçlar. bu sonuçlann irdelen-
mesi, mevcut verilerle veya diger çahsmalarla karsilastirma .yararlamlan kaynak-
lar vb. bilimsel ve teknik bilgiler yer ahr.

Aynca, projeyle ilgili mali husoslar. harcamalann dôkûmù vb. konulan
içeren bir ek rapor da sonuç raporla birlikte gônderilir.

Projenin Kabulii veya Reddi :
Madde 15 — Sonuç raporun ince|enmesi, Grup tarafindan yapihr. Sonuç ra-

por ùzerinde dùzeltme ve deéisikliklerfôngôrùldùgû takdirde; yûrûtùcùye geri ve-
rilerek gerekli degigikliklerin yapilmaai lstenebilir. Bu islemler yapildiktan sonra
raporun kabulti veya reddi kokusunda hazirlanacak degerlendirme sonucu, Baskan'm
onayina sunulur. -

Proje Bitiminde Demirbag Malzemenin Kulianimi :
Madde 16 '— Projehin basanh olarak gerçeklesmesi sonucunda, TAEK des-

legi olarak verilen demirbaç malzemenin kullamlis vcya muhafaza sekli Kuram
tarafindan belirlenir.

Kurumca uygun gdrUldii|ril takdirde, proje kapsamina ahnan demlrba§ mal-
zeme sarf raporu karsihginda proje yûrûtùcusû ve projenin yûrûtùldûgù kurulus
yetkillsinin sorumluluguna birakilabilir. Bu durumda, malzemenin 1-ullanildigi ara§-
ttrtnalar halckinda Kurum'a proje yurUtucilsU tarafmdan yalda bir'kez rapor verilir.
Sarf raporu her yil yeniden diizenlesir.

. Kurum için gerekli olmayan demirbas raalzeme projenin yiirutiildiigQ kuru-
lusa devredilebilir.
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Proje YûHltûcû9tlniin Kwrvluftan Ayrilmasi : .
Madde 17 — Proje devant;'ederken, yûrûtûcûnûn. piojeain yûrûtûldûgû kura-

togtan aynlmsâi hattnde durum, yttrtittlcu taraficdan ea ge<g biz* ay içtad© KOTTOE'SI

iaiMlrito. ProjenlE bu&dan sonra nasil • stodilrillecegj Srasusu Qrap (fcarataâaa gerekll
taselemeler yapildiktas. soara Bagkan'us oaayina simulur.

Teiif tïareti Oûenmtal
Madde 18 — Sonus raporu kabul «dilen proje yfMiltCieCtetoe, proje

citeeSeril va proje desteidemelexdne Illfkisi bsnaeri dlger ajguiasmalaF gëaBiatîMe
lmdui?ulss?eJs At®m EnerjM KomlayQS»iiaea aJ'. ve fist ssaarlaa ¥e Sue? yil
<E3k maMaffteam f 8ï=3 telif ilcreti ttdenir.

Sir yilôaa tfazla atireli projelerde, téUf ticretinto yarisi, ppojecle olamlm ge=
Mgme gâslemUgl takdirde i& yî to somuflda; kalan mUstsu? ise pr©je soamg ra,poru=
aim kaindtoiea sonra ôdenlr. Somuç raporu reddedlleia proje yfirtttilcttaane telif fflc
seiini&i geri îsaiaji Juanu iidenmez.

Projede birden fezls yûrût tsû bulundiïgu takdirde, bir Idçi îçfca ôdenecak
fiaretialn bMjuçuk katim geçmemek teers suptao&si miMar e§it oraada
jproja FQrlitîleûîerlala her birine ëdeœfr.

ProjéleMa yer alan Kurum mensmplaraia hesîiajagi his Même yapitems.
Patent <^3 Td&f Wmklan :
MaM@ IB —' Projeyle Ugili bffitto sonmelar TO bulugla^, projeaia TAMC

Smâm desteldeadltl belirtilerek, Proje .Bestdc SfelegmesJ'asi® aflcstoa toir Siffljttoi &u°
lunmadigi takdlrde Kurum'daa izin aiiaarak tamaim veya kisaîtuteu§ olamk proie

alt olup p g t ^ i tescillBde. % 25 hak twainar. Projeyle %fll telif teîdak
¥AEK Yaym 75netmellgl hûktlmleri «ygutour.

AnkiQmazhklann ÇSzitmû :
M&dde 20 — Proje deatekîeme sëzlegmeleri ile. ilglU am^mazlnldar Aaîsara

MahkeEaeîeïinee jtarara bag'lainif. '
ÎQ OUoenaH ve OkWik :
Madde 21 — Projelerin yUriitûlmesi ssrasiMs gereMi ve Bonmta i§ -^iXven-

llftola sagrlanmasi ve niikleer ve rsdyolojlk gUvsmllk ëalemlerlssin àlmmasmâan pro-
je yttriitticiisd sonmjludur.

Proj9 yûrûtûcûst, projeyle iîgiii oîarak Kurum'ca ôngôrûî'ecek gizîiîik 2mraB-
iaîina uymakla yUkimlQdiir.

Geçici Madàekf:
QEÇICt MADB>® 1 — Bu yôaetmeMlln yûrûrlûge girdl|-l t a r a t e Kuram te»

rafiadaa destekieiimiskte oîaa pmjeler i©ia Même yapiîmigsa, aatsa aima iglemlsri
proje yurSitûdlsû tamfiMaa yertae getifilMr.

GEÇÎCSÎ MABBE ^ — Bu jrOnetsieElgia ytetirlUge glrdlgl tarifate ytWiWtaiekte
olan projelerin iptaM, Hsdemnosi, oonuglamBas: ve îîabialffi konusunda v e t o ySaetese-
Ife yOrlirlufe glrmsaea 8ace dlesteKlaneeelE tesmesmlaamig olan projeter ïçiia alimaa
araçlann feMilammi îsonwsunda -bu ySaetmeMk faftlsfflmleri uygulamr.

Madde 22 •— S® Haziraa 1974 terih va idSg? sayili Resmî Gazeto'da
«Ea@baJcaaiik iitom- ffîaerjM EBBîisyoaii MiMesp Araftasxna Projssî

îisme TôeetaBeM^i» yûrûrllûkteia

Madde 23 —̂  Bu TBaetin«I£k Esamî Qasete'«fe ya^sralaudigi tosOîte
glper.

Madde 84 — Bu YônetsseMk Mtoâmlertaî Eagba.kan
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