TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ ve JEOFİZİK BİRLİĞİ
DANIŞMA DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULU
İÇ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ , KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER

AMAÇ
Madde 1 : Bu iç tüzüğün amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kuruluş, Görev ve Yetki
Yönetmeliği uyarınca Danışma Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma
usullerini belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2 : Bu iç tüzük Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği ile ilgili kişi ve kurumlar ile program
ve projeleri kapsar.
KISALTMALAR
Madde 3 : Bu iç tüzükte kullanılan kısaltmalar ve anlamları şunlardır.
TUJJB : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
TUJJB Yönetmeliği: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği
AİGM : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü
DDYK : Danışma Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
PROJE : TUJJB yönetmeliği gereğince hazırlanan programlar kapsamındaki güdümlü veya
güdümsüz projeler ile bağımsız projelerdir.
HEDEFLER
Madde 4 : Bu iç tüzük ile varılmak istenen hedefler;
a. TUJJB projeleri ile ilgili çalışmaları düzenlemek,
b. TUJJB projelerinin ilan edilmesi, önerilmesi, değerlendirilmesi, onaylanması, uygulanması,
izlenmesi, yayınlanması, sonuçlandırılması, kabul edilmesi ve ilgili diğer çalışmalar için gerekli
düzenlemeleri yapmak,
c. TUJJB projeleri ile ilgili değerlendirmelerin objektif ölçütler ile yapılmasını sağlamak,
ç. TUJJB mali kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak,
d. TUJJB projelerinin değerlendirilmesi sonunda elde edilen deneyimler çerçevesinde TUJJB
Konseyine geri besleme sağlamak.
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İKİNCİ BÖLÜM
DANIŞMA DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULU’NUN KURULUŞU VE
GÖREVLERİ
Madde 5 : TUJJB Yönetmeliğine uygun olarak bir DDYK oluşturulur. TUJJB Konseyine karşı
sorumlu olan DDYK ‘nın yapısı aşağıdaki gibidir.
a. DDYK sekiz üyeden oluşur;
(1) Üyelerden ikisi TUJJB Temsilci Kurum Başkanı tarafından görevlendirilir. Görevlendirilen bu
üyelerden biri AİGM tarafından belirlenir,
(2) Diğer altı üye TUJJB Konseyi tarafından programlar dikkate alınarak
seçilir.
b. TUJJB Temsilci Kurum Başkanlığı, AİGM, TUJJB Komisyonlarının Kurucu ve Yürütücü Kurum
Başkanlıkları, TUJJB Komisyonları ve TUJJB Konsey üyeleri aday gösterebilir.
c. TUJJB Konsey toplantısından en az iki ay önce DDYK üye seçimi yapılacağı duyurulur.
ç. DDYK üyeleri dört (4) yıllık bir dönem için seçilir.
d. Boşalan DDYK üyelikleri için TUJJB Konsey kararı ile bu iç tüzük hükümlerine göre kalan süre
için yeni üye seçilir.
e. DDYK üyeleri arasında uyum sorunu olması durumunda, DDYK Sekreterinin teklifi ve TUJJB
Konseyi’nin uygun bulması ile TUJJB Konseyi tarafından ilgili üyenin üyeliği iptal edilerek, yeni
üye seçilir.
Madde 6 : DDYK üyelerinde bulunması gerekli nitelikler.
a. Tercihen en az doktora seviyesinde akademik kariyere sahip olmak,
b. TUJJB Konsey üyesi olmamak,
c. Ulusal veya uluslararası çok disiplinli projelerde aktif görev almış olmak,
ç. Uluslararası atıf indekslerine girmiş yayına sahip olmak,
d. Aday gösterilmiş olmak,
e. DDYK üyeliği için yukarıda belirtilen niteliklerde istekli bilim adamı bulunamaması durumunda
TUJJB Konsey onayı yeterlidir.
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Madde 7 : DDYK üyelerinin görevleri şunlardır;
a. DDYK Sekreterliği tarafından gönderilen proje önerisi, proje gelişme raporları ve proje sonuç
raporlarını değerlendirmektir. Bir projeyi değerlendirmede görev alan DDYK üyeleri ve DDYK
dışındaki uzman hakemler alınan her türlü kararda eşit oy hakkına sahiptir.
b. TUJJB Temsilci Kurum Başkanınca görevlendirilen DDYK üyelerinden biri, DDYK’nın
Sekreteryasını da yürütür.
Madde 8 : DDYK tarafından projelerin değerlendirilmesi ve kararların alınması;
a. Her bir projenin değerlendirilmesi aşamasında, proje önerisinin içeriği ve DDYK üyelerinin
uzmanlık alanları dikkate alınarak DDYK Sekreteri tarafından 8 DDYK üyesinden belirlenecek 3
üye tarafından proje değerlendirme işleminin yapılır,
b. Proje kabul ve değerlendirme süreçlerinde tıkanıklık yaşanmaması maksadıyla
değerlendirilmesi yapılacak proje konularında DDYK üyelerinden konuyla ilgili uzman
bulunmaması durumunda DDYK dışındaki söz konusu 8 DDYK üyelerine sorularak belirlenecek
uzman hakemler tarafından proje önerilerinin, gelişme ve sonuç raporlarının proje değerlendirme
işlemleri yapılır,
c. Karar için toplam 3 üyenin (DDYK üyesi ya da DDYK dışında hakem) de DDYK Sekreterliğine
görüş bildirmesi gerekmektedir. Kararlar en az 2/3 çoğunluğun sağlanmasıyla alınır. Projenin
kabulü sonrası proje gelişme raporlarının incelenmesi esnasında verilen süre içerisinde cevap
vermeyen üyelerin oyu olumlu olarak kabul edilir.
ç. DDYK, Sekreteryanın çağrısı ile toplanır. DDYK sekreterinin görev, hastalık vb. nedenlerle
olmaması halinde TUJJB Başkanlığınca uygun görülen bir personel bu görevi geçici olarak
yürütür.
d. DDYK toplantılarına bulunduğu şehirden farklı bir şehirde katılan DDYK üyelerine yolluk ve
yevmiyeleri yürürlükte olan malî mevzuat hükümlerine göre Afetler tertibi hesabından ödenir.
e. DDYK toplantılarına bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayanların üyelikleri,
DDYK Sekreterinin önerisi ve TUJJB Konseyi’nin onayı ile iptal edilir.
f. Davet edilmeleri durumunda ilgili proje yüklenicileri DDYK toplantılarına gözlemci olarak
katılabilir.
g. Haberleşme, yazışma ve kararların alınması internet (elektronik posta) aracılığıyla yapılabilir,
gerekli görülen hususlar ilk toplantıda yazılı hale getirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TUJJB PROJELERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Madde 9 : Genel konular
a. TUJJB kapsamında hazırlanan programlar dahilinde güdümlü/güdümsüz projeler TUJJB
tarafından yaptırılabileceği veya ilan edilebileceği gibi TUJJB Komisyonları veya TUJJB üyeleri
tarafından proje önerisinde bulunulabilir.
b. Güdümlü projeler; DDYK tarafından yürütücü olarak seçilen bilim adamına veya TUJJB Konseyi
tarafından oluşturulan ÇODOÇAG’a verilebilir, ayrıca bütçe planlamasına uygun dönemlerde
projeler ilan edilmek suretiyle istekli bilim adamlarından uygun görülenlere yaptırılabilir.
c. TUJJB’ne önerilen projeler, yabancı katılımcıların da olduğu uluslar arası proje önerisi şeklinde
yapılabilir. Ancak, proje yüklenicisi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı bilim adamı olmalıdır.
ç. TUJJB Proje Öneri Formatı’na uygun proje önerileri TUJJB Temsilci Kurum Başkanlığı’na
sunulur.
d. Proje önerileri TUJJB Temsilci Kurum Başkanlığı’nca DDYK’ya inceleme ve değerlendirme
amacıyla gönderilir.
e. TUJJB projelerinde görev alan DDYK üyeleri, görevli olduğu projenin değerlendirme
çalışmalarına katılamaz ve oy kullanamaz.
f. DDYK tarafından proje önerileri incelenir veya inceletilir ve desteklenmesi uygun bulunan proje
önerileri TUJJB Konseyinin onayına sunulur, müteakiben uygulanmak için bütçe programına
alınır.
g. Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında her türlü düzenleme DDYK tarafından yapılır.
ğ. DDYK; yürütülen projeleri, bütçe, uygulama, zaman planı ve gelişme raporları açısından izler,
projelerin içerik, zaman plânı, ihtiyaçlar, finansman ihtiyacı ve benzeri yönleri ile programa
uygunluğunu kontrol eder, uyumsuzluk olması durumunda bu konudaki önerilerini projelerin
yürütücülerine iletir.
h. DDYK; sonuçlanan projeleri öngörülen hedefleri açısından değerlendirir, ek araştırmaların
gerekmesi durumunda bu konudaki öneri ve değerlendirmelerini TUJJB Konseyine sunar.
ı. Yürütülen projeler kapsamında; bilimsel çalışmalar, malî konular ve diğer faaliyetlerle ilgili olarak
TUJJB Konseyine yıllık rapor verir.
i. TUJJB projelerini değerlendiren DDYK üyeleri ve DDYK dışından hakem olarak değerlendiren
bilim adamlarına Afet Tertibi Hesabından danışmanlık ücreti ödenir. Bu ücret her malî yıl için
TUJJB Konseyi’nce belirlenir ve DDYK Sekreterliğine yazılı olarak bildirilir.
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Madde 10 : Proje önerilerinin DDYK tarafından değerlendirilmesi;
a. Proje önerisi programa uygunluğu açısından kontrol edilir.
b. Programa uygun olduğuna karar verilen projeler DDYK tarafından değerlendirilebileceği gibi
EK-A’ da verilen “TUJJB Proje Değerlendirme Formu” ile birlikte DDYK tarafından belirlenen
hakem/hakemlere inceletilebilir.
c. Değerlendirme amacıyla seçilecek hakemler DDYK üyeleri ile aynı niteliklere sahip olmalıdır.
ç. Projeler amaç, değerlendirme yöntemi, ölçme yöntemi, araştırmacıların niteliği ve yeterliği,
yazılım ve donanım ihtiyacı açılarından ve ayrıca proje önerisinin bütçesi ve zaman planı
açısından değerlendirilir.
d. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans veya doktora programlarında yer alan
öğrenciler TUJJB projelerinde burslu olarak görevlendirilebilir. TUJJB projelerinde yer alacak
bursiyerlere, bursiyer çalışmıyorsa proje başvurusu yapıldığı dönemdeki net asgari ücretin iki
katını, bursiyer çalışıyor ise üçte birini geçmeyecek şekilde proje bütçesinden aylık olarak ödeme
yapılabilir.
e. DDYK dışındaki hakem/hakemlerden gelen değerlendirmeler DDYK üyelerinin
değerlendirmeleri gibi esas alınır. İnceleme yapan DDYK üyeleri ve DDYK dışındaki hakemler
inceleme aşamasında proje yürütücüsünden ayrıntılı çalışma programı, harcama programı ve
benzeri bilgiler istenmesini DDYK Sekreterliğinden talep edebilir.
f. Değerlendirilen proje önerileri hakkında TUJJB Konseyine bilgi verilir ve desteklenmesi uygun
bulunan projeler TUJJB Konseyi onayına sunulur.
Madde 11 : Projelerin uygulanması;
a. Projelerin bütçe ihtiyaçları TUJJB Yönetmeliğine uygun olarak karşılanır.
b. Proje yürütücüsü ayrıntılı çalışma programını hazırlayıp DDYK’ya sunar, bu programda DDYK
‘nın onayı ile değişiklik yapılabilir.
c. Proje yürütücüsü tarafından en fazla altı ayda bir proje gelişme raporu hazırlanarak DDYK’ya
sunulur.
ç. Gelişme raporları değerlendirilerek projenin uygulanması hakkındaki DDYK görüşü proje
yürütücüsüne yazılı olarak iletilir.
d. Uygulanmakta olan projeler DDYK tarafından verilen gerekçeli karar ile iptal edilebilir, ancak
proje iptal kararı projenin başlama tarihinden itibaren en az bir yıl geçmeden verilemez.
e. Proje tamamlandıktan sonra proje yürütücüsü tarafından sonuç raporu hazırlanarak
değerlendirilmek amacıyla DDYK’ya sunulur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜTME
Madde 12 : Bu iç tüzük kapsamında uygulanacak projeler için proje yürütücüleri ile DDYK
arasında projenin uygulanması konusunda bir protokol imzalanır. Doğabilecek ihtilafların nasıl
çözümleneceği bu protokolde belirtilir.
Madde 13 : Bu iç tüzükte yazılı olmayan hususlar için TUJJB Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
Madde 14 : Bu iç tüzük TUJJB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER
Madde 15a : Yürürlükte olan TUJJB Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, AİGM
tarafından önerilen bir temsilci DDYK çalışmalarına gözlemci statüsünde katılır.
Madde 15b : AİGM’nce önerilen DDYK gözlemcisi, TUJJB’nin AİGM ile olan ilişkilerinde
koordinasyon görevini de yürütür.
Madde 15c : DDYK Sekreterinin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi durumunda,
AİGM gözlemcisi bu görevi geçici olarak yürütür.
Madde 15ç : Yürürlükte olan TUJJB Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılmasını takiben, bu
İç Tüzüğün ilgili maddeleri yeniden düzenlenir.
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