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(*) 31.01.2008 tarihinde Maliye Bakan› ve TÜB‹TAK Baflkan› taraf›ndan imzalanan
protokolle yürürlü¤e girmifltir.

TTÜÜBB‹‹TTAAKK KKAAYYNNAAKKLLAARRIINNDDAANN GGEENNEELL BBÜÜTTÇÇEE
KKAAPPSSAAMMIINNDDAAKK‹‹ KKAAMMUU ‹‹DDAARREELLEERR‹‹ ‹‹LLEE ÖÖZZEELL BBÜÜTTÇÇEELL‹‹

‹‹DDAARREELLEERREE PPRROOJJEE KKAARRfifiIILLII⁄⁄II AAKKTTAARRIILLAACCAAKK TTUUTTAARRLLAARRIINN
HHAARRCCAANNMMAASSII VVEE TTÜÜBB‹‹TTAAKK TTAARRAAFFIINNDDAANN YYÜÜRRÜÜTTÜÜLLEENN DDIIfifi

DDEESSTTEEKKLL‹‹ PPRROOJJEELLEERR‹‹NN HHAARRCCAAMMAALLAARRIINNIINN
GGEERRÇÇEEKKLLEEfifiTT‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹NNEE ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN EESSAASS VVEE UUSSUULLLLEERR ((**))

BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹ BBÖÖLLÜÜMM 
GGEENNEELL HHÜÜKKÜÜMMLLEERR

AAmmaaçç vvee KKaappssaamm

MMaaddddee 11-- Bu Esas ve Usuller, TÜB‹TAK kaynaklar›ndan genel
bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere TÜB‹TAK
taraf›ndan belirlenen projeler karfl›l›¤› aktar›lacak tutarlar ile TÜB‹TAK
taraf›ndan yürütülen d›fl destekli projelere iliflkin tutarlar›n transferi,
izlenmesi, harcanmas›, kay›t ve muhasebelefltirilmesi ile denetiminde
uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amac›yla düzenlenmifltir.

DDaayyaannaakk 

MMaaddddee 22-- Bu Esas ve Usuller, 278 say›l› Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›ndaki Kanun hükümleri
ile 5724 say›l› 2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “E”
cetvelinin 45 inci maddesi hükmü gere¤ince haz›rlanm›flt›r. 

TTaann››mmllaarr 

MMaaddddee 33-- Bu Esas ve Usullerde geçen; 

TTÜÜBB‹‹TTAAKK:: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumunu, 

BBaaflflkkaannll››kk:: TÜB‹TAK Baflkanl›¤›n›, 
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KKuurruumm:: TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmesi kabul edilen proje
karfl›l›¤› hesaplar›na para aktar›lan ve projelerin fiilen yürütüldü¤ü
genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareleri,

BBiirriimm:: Kurumun araflt›rma projeleri ile ilgili harcamalar›na iliflkin
kay›t ve idari ifllemlerini yürüten veya kurum taraf›ndan belirtilen
ifllemleri yürütmekle görevlendirilen birimini veya TÜB‹TAK merkez ve
enstitülerinde projelerle ilgili kay›t ve idari iflleri yürütmekle görevli
birimini,

PPrroojjee:: Bu Esaslar›n ilgili bölümüne göre TÜB‹TAK destek
mevzuat›nda tan›mlanan projeleri veya TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen
d›fl destekli projeleri veya her iki kategoride yer alan projelerin
tamam›n›,

DD››flfl DDeesstteekkllii PPrroojjeelleerr:: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu’nca Kurum D›fl›na Verilen Hizmetlerin Bedelinin Tespiti ve
Elde Edilen Gelirlerin Kullan›m›na iliflkin Yönetmelik ile tan›mlanan
proje ve hizmetleri,

PPrroojjee PPeerrssoonneellii:: Proje yürütücüsü ile araflt›rmac›, yard›mc›
personel ve yerine göre dan›flmanlardan oluflan proje çal›flanlar›n›,
TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen d›fl destekli projelerde ise araflt›rmac›,
teknisyen ve Uzman/Uzman Yard›mc›s› personelden proje çal›flmalar›n›
fiilen yürütenleri,

PPrroojjee YYüürrüüttüüccüüssüü:: Proje tan›mlama, yürütme beceri ve
deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her
türlü sorumlulu¤unu tafl›yan ve yaz›flmalar› yapan araflt›rmac›y›; Kamu
Kurumlar› Araflt›rma Projelerini Destekleme Program›na ve TÜBTAK
Birimlerince Yürütülen Projelere iliflkin Yönetmelik kapsam›nda
desteklenen projelerde ise her bir proje yürütücüsü kurum/kurulufl
taraf›ndan görevlendirilen kifliyi,

AArraaflfltt››rrmmaacc››:: ‹lgili bilim ve/veya teknoloji alan›nda gerekli
uzmanl›¤a sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlar›n› bilimsel
yöntemlerle de¤erlendirip yay›mlayabilecek veya uygulamaya
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dönüfltürebilecek ve kesin raporda ve/veya di¤er yay›nlarda yazarlar
aras›nda ad› geçecek olan yürütücü d›fl›ndaki kiflileri,

YYaarrdd››mmcc›› PPeerrssoonneell:: Proje yürütücüsünün veya araflt›rmac›lar›n
gözetimi alt›nda projenin yürütülmesinde tam veya k›smi zamanl›,
sürekli veya geçici olarak görev alan, iflvereni Kurum olan ve kesin
raporda ad› geçmeyen uzman, uzman yard›mc›s›, teknik eleman,
teknisyen, laborant ve benzeri personeli,

DDaann››flflmmaann:: Projenin özel uzmanl›k gerektiren konular›ndan
birinde hizmetinden yararlan›lmak üzere geçici olarak görev alan
araflt›rmac› veya uzman›,

MMüüflfltteerrii:: Ar-Ge’ye dayal› çözüme ihtiyac› olan ve bu ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› amac›yla proje yürütücüsü kurum/kurulufllar› TÜB‹TAK’›n
onay›na sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kurulufllarla yapt›¤›
protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amac›n›, kapsam›n›, süresini,
bütçesini, flartlar›n› ve beklenen sonuçlar›n› tan›mlayan, proje ç›kt›lar›n›
kullanmay› taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje Sözleflmesini,
proje yürütücüsü kurum/kurulufllar ile müfltereken imzalayan,
TÜB‹TAK’a ilgili mevzuat kapsam›nda destek baflvurusunda bulunan,
proje destek baflvurusunun kabul edilmesi ve sözleflme imzalanmas›
durumunda projenin izlenmesi, denetlenmesi ve Baflkanl›kla
eflgüdümünün sa¤lanmas›ndan sorumlu olan kamu
kurumunu/kuruluflunu, TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen d›fl destekli
projelerde hizmeti talep eden kamu veya özel, gerçek veya tüzel kifliyi,

PPrroojjee SSöözzlleeflflmmeessii:: TÜB‹TAK ilgili mevzuat›na göre taraflarca
imzalanan sözleflmeyi/protokolü/talimatnameyi,

PPrroojjee DDoossyyaass››:: TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmesi kabul edilen
projeye iliflkin öneri formu, proje sözleflmesi ve eklerini kapsayan
dosyay›, 

GGeelliiflflmmee RRaappoorruu:: Proje sözleflmesinde belirtilen süreler sonunda
TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenmifl olan format ve usullere uygun olarak
sunulan, bilimsel ve mali izleme amac›yla kullan›lan raporu, TÜB‹TAK
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taraf›ndan yürütülen d›fl destekli projelerde ise merkez ve enstitüler
taraf›ndan belirlenmifl formatta haz›rlanan raporu,

KKeessiinn RRaappoorr:: Proje sözleflmesinde belirtilen bitifl tarihini takiben,
TÜB‹TAK taraf›ndan istenen format ve usullere uygun olarak sunulan
raporu,

‹‹hhaallee YYeettkkiilliissii:: Bu Esas ve Usullere göre belirlenen harcama
yetkilisini,

HHaarrccaammaa YYeettkkiilliissii:: Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projeleri
Destekleme Program›na göre yürütülen projelerde kurum/kuruluflun
projeden sorumlu olmak üzere üst yönetici taraf›ndan belirlenen
harcama yetkilisini; di¤er projelerde proje yürütücüsünü, TÜB‹TAK
birimleri taraf›ndan yürütülecek d›fl destekli proje ve hizmetlerde üst
yönetici taraf›ndan belirlenen harcama yetkilisini;

GGeerrççeekklleeflflttiirrmmee GGöörreevvlliissii:: Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projeleri
Destekleme Program›na göre yürütülen projelerde proje yürütücüsü,
yürütücünün harcama yetkilisi olarak belirlendi¤i durumda proje
personelinden birisi; di¤er projelerde proje yürütücüsü taraf›ndan öncelikle
proje personeli aras›ndan, olmad›¤› takdirde ise Birim veya projenin
yürütüldü¤ü bölüm personeli aras›ndan görevlendirilen kifli veya kiflileri,
TÜB‹TAK birimleri taraf›ndan yürütülecek d›fl destekli proje ve hizmetlerde
harcama yetkilisi taraf›ndan görevlendirilecek kifli ya da kiflileri,

MMuuhhaasseebbee YYeettkkiilliissii:: Kurumun muhasebe yetkilisini,

ÖÖzzeell HHeessaapp:: Kurum taraf›ndan proje ad›na kamu bankalar›nda
aç›lan hesab›, TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen d›fl destekli proje ve
hizmetler için bankalarda aç›lan hesab›,

KKuurruumm HHiisssseessii:: Projenin yürütülmesi ve sonuçland›r›lmas›
aflamas›nda kurumun imkanlar›ndan faydalan›lmas› karfl›l›¤› proje
maliyetine ba¤l› olarak TÜB‹TAK taraf›ndan hesaplanan ve projenin
fiilen yürütüldü¤ü birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullan›lmak üzere proje
bütçesine dahil edilen tutar› veya TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen d›fl
destekli projelerde TÜB‹TAK mevzuat›na göre hesaplanan tutar›,
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EEkkoonnoommiikk SS››nn››ffllaanndd››rrmmaa KKooddllaarr››:: Proje öneri formunda yer alan
ve TÜB‹TAK taraf›ndan kabul edilen proje bütçesinde yap›lacak
harcamalar›n nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun
olarak gösterildi¤i bölümleri,

ifade eder.

‹‹KK‹‹NNCC‹‹ BBÖÖLLÜÜMM
TTÜÜBB‹‹TTAAKK KKAAYYNNAAKKLLAARRIINNDDAANN GGEENNEELL BBÜÜTTÇÇEE KKAAPPSSAAMMIINNDDAAKK‹‹ 

KKAAMMUU ‹‹DDAARREELLEERR‹‹ ‹‹LLEE ÖÖZZEELL BBÜÜTTÇÇEELL‹‹ ‹‹DDAARREELLEERREE PPRROOJJEE KKAARRfifiIILLII⁄⁄II
AAKKTTAARRIILLAACCAAKK TTUUTTAARRLLAARRNN HHAARRCCAANNMMAASSII 

PPrroojjeenniinn DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii vvee KKaabbuullüü 

MMaaddddee 44-- Proje baflvuru, de¤erlendirme ve kabulü TÜB‹TAK
taraf›ndan belirlenen esas ve usullere göre yap›l›r. ‹mzalanan
sözleflmenin yer ald›¤› proje dosyas›n›n bir örne¤i kuruma gönderilir. 

PPrroojjee BBüüttççeessii vvee SSüürreeyyee ‹‹lliiflflkkiinn ‹‹flfllleemmlleerr 

MMaaddddee 55-- a) Projenin yürütülmesi s›ras›nda, proje sözleflmesinin
eki niteli¤inde olan ve TÜB‹TAK taraf›ndan kabul edilen öneri
formunda yer alan harcamalar›n gerçeklefltirilmesi esast›r. 

b) Sözleflme hükümleri ve TÜB‹TAK’›n nakit durumu çerçevesinde
transfer edilmesine karar verilen tutar, kurum taraf›ndan aç›lan özel
hesaba aktar›l›r.

c) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceli¤inin
de¤ifltirilmemesi kayd›yla; 

Proje bütçesinde yer alan ekonomik s›n›fland›rma kodlar›nda
öngörülen ödene¤in yetersiz kalmas› durumunda; ekonomik
s›n›fland›rman›n ikinci düzey toplamlar›n›n ayn› kalmas› flart›yla,
üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar aras›ndaki aktarmalar
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proje yürütücüsü/yöneticisi taraf›ndan gerçeklefltirilir. Yap›lan bu
aktarmalara ve gerekçelerine geliflme raporlar›nda yer verilir. 

Ekonomik s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma
yap›lmas› durumunda aktar›lacak ekonomik s›n›fland›rma kodunda yer
alan ödenek toplam›n›n %20’sine kadar yap›lacak aktarma karar› proje
yürütücüsü taraf›ndan al›n›r. Aktarma iflleminin gerçeklefltirilmesi için
gerekçeleri bir hafta içerisinde TÜB‹TAK’a bildirilir.

Aktarma oran›n›n %20’yi aflmas› durumunda, yap›lan gerekçeli
baflvuru TÜB‹TAK’›n onay› ile karara ba¤lan›r. Bu de¤ifliklik TÜB‹TAK
taraf›ndan ilgililere bildirilir.

d) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceli¤inin
de¤ifltirilmemesi esas olmakla birlikte, projelerde öngörülen malzeme
veya hizmetin tür ve niceli¤inin de¤ifltirilmesinin zorunlu olmas›
halinde, buna iliflkin gerekçeli baflvuru TÜB‹TAK’›n onay› ile karara
ba¤lan›r. Bu karar, TÜB‹TAK taraf›ndan ilgililere bildirilir.

e) Projeye iliflkin gerekçeli ek ödenek talebi, TÜB‹TAK taraf›ndan
karara ba¤lan›r ve sonucundan ilgililere bilgi verilir. 

f) Proje süresi, projenin tabi oldu¤u mevzuat aksini belirtmedi¤i
sürece sözleflmede öngörülen sürenin en fazla yar›s› kadar uzat›labilir.
Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli baflvurusu ve TÜB‹TAK’›n
onay› ile karara ba¤lan›r ve TÜB‹TAK taraf›ndan kuruma ve proje
yürütücüsüne bilgi verilir.

ÖÖnn ÖÖddeemmee vvee MMaahhssuupp ‹‹flfllleemmlleerrii 

MMaaddddee 66-- Ön ödeme limitleri y›l› bütçe kanununda özel bütçeli
idareler için öngörülen ön ödeme tutarlar›n› aflmamak kayd›yla
TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenir. Al›mlar bu limitler dahilinde proje
yürütücüsü veya görevlendirece¤i mutemetler taraf›ndan yap›l›r.
Seyahat için yap›lacak ön ödeme talepleri di¤er ön ödeme taleplerinden
ba¤›ms›z olarak yap›labilir.
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Ön ödeme talepleri, proje bütçesine ba¤l› olarak ve ekonomik
s›n›fland›rma kodu belirtilmeksizin toplam tutar üzerinden Birime
yap›l›r. Talep edilen ön ödeme tutar›, proje ödene¤inin kontrolünü
müteakip, harcama yetkilisi taraf›ndan onayland›ktan sonra muhasebe
yetkilisince en geç dört iflgünü içerisinde ilgililerin banka hesab›na
aktar›l›r.

Al›nan ön ödemelerin en geç iki ay içinde, seyahatler için ayr›ca
al›nan ön ödemelerin ise seyahat bitiminden sonra on befl gün içinde
kapat›lmas› gerekir. Mahsup ifllemi, yap›lan harcamalar›n Birim
taraf›ndan proje bütçesindeki ekonomik s›n›fland›rma kodlar› ile
iliflkilendirilmesi ve uygunlu¤unun kontrolünü müteakip
gerçeklefltirilir. Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutar›n›n en az %
50’si harcanmadan iade edildi¤i takdirde harcanamama gerekçeleri
TÜB‹TAK taraf›ndan istenebilir ve sonucunda yürütücünün veya
mutemedin ihmal, kusur veya suiistimalinin tespiti halinde
harcanmayan tutarlara 6183 say›l› Kanuna göre gecikme zamm›
oran›nda faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje
hesab›na yat›r›l›r.

Mahsup süresi sonunda kapat›lmayan ön ödeme tutarlar› ile ilgili
olarak mahsup süresi içinde gerçekleflen harcamalar kabul edilir. Kalan
tutarlar üzerinden 6183 say›l› Kanuna göre gecikme zamm› oran›nda
faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilir ve proje hesab›na yat›r›l›r. 

Proje bütçesinde yer almak kayd› ile ön ödeme talebinin yap›ld›¤›
tarihten önceki bir tarihi tafl›yan harcama belgesi ön ödemenin
mahsubunda kabul edilebilir.

Bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yap›lmadan yeni ön
ödeme yap›lmaz. Ayn› kifli mutemet olarak ayn› anda birden fazla
projeden ön ödeme alabilece¤i gibi ayn› projede birden fazla mutemet
de tayin edilebilir.

‹flin belirlenen süreden önce tamamlanmas› ya da
tamamlanamayaca¤›n›n anlafl›lmas› durumlar›nda bu Esaslarda
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belirlenen süreler beklenilmeksizin mahsubu yap›l›r. Mahsup evrak›nda
yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamam› veya bu belgelerin icmal
listesi (ön ödeme/kesin hesap formu) “Piyasa fiyat araflt›rmas›
yap›lm›flt›r” flerhi düflülerek yürütücü ve/veya varsa araflt›rmac›
taraf›ndan imzalan›r. 

Harcama yetkilisinin yaz›l› izniyle mutemet, üzerindeki ön
ödemeyi baflka bir mutemede devredebilir.

Ön ödemelerin baflka bir mutemede devrinde para ve harcama
belgelerinin mutemede teslim edildi¤ine iliflkin tutanak düzenlenir.
Devreden mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yaz›l› izni
muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, ön ödeme kayd›n›n yeni mutemet
ad›na yap›lmas› sa¤lan›r. Tutana¤›n birer nüshas› devreden ve devralan
mutemede verilir.

Harcamalar›n belgelendirilmesinde TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenen
form ve belgeler kullan›l›r. Bunun d›fl›nda Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeli¤i k›yasen uygulanabilir.

‹‹hhaallee ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 77-- Proje sözleflmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin sat›n
al›nmas› talebi, proje yürütücüsü taraf›ndan Birime yap›l›r. Al›mlar,
22/04/2004 tarih ve 25441 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu Araflt›rma-Gelifltirme
Projelerine Ait ‹hale Esaslar›na göre gerçeklefltirilir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu Araflt›rma-
Gelifltirme Projelerine Ait ‹hale Esaslar›na göre oluflturulan
komisyonlarda, proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olmad›¤›
durumlarda proje yürütücüsü ve her halde en az bir proje personeli
görevlendirilir. 

Kurulacak muayene ve kabul komisyonlar›nda proje
personelinden birinin görevlendirilmesi zorunludur.
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Bu kapsamda ön ödeme al›narak yap›lan al›mlar hariç al›nacak
makine ve teçhizata ait teknik flartnamenin kurumda görevli proje
personeli ve/veya proje yürütücüsünün görevlendirece¤i kifliler
taraf›ndan haz›rlanmas› ve proje yürütücüsü taraf›ndan onaylanmas›
zorunludur. ‹dari flartnameler ise kurum/ birim taraf›ndan haz›rlan›r.

PPrroojjeelleerrddee DDuurruumm DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii

MMaaddddee 88-- Yürütülmeleri geçici olarak olanaks›z hale gelen projeler,
proje yürütücüsünün ve/veya varsa müflterinin baflvurusu, TÜB‹TAK’›n
karar› ile durdurulur. Durdurma sebebi ortadan kalkt›ktan sonra
ilgililerin talebi ve TÜB‹TAK’›n karar› ile proje tekrar yürürlü¤e girer.

Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaks›z hale gelen projeler,
proje yürütücüsünün ve/veya varsa müflterinin baflvurusu, TÜB‹TAK’›n
karar› ile yürürlükten kald›r›l›r.

Proje sürecinde, proje yürütücüsü ve/veya araflt›rmac›lar›n kusur
veya ihmalleri nedeniyle proje yürütülemez bir duruma gelmiflse,
TÜB‹TAK karar›yla proje iptal edilir. ‹ptal edilen projelerde görev alan
yürütücü ve araflt›rmac›lara projenin tabi oldu¤u mevzuat aksini
belirtmedi¤i sürece üç y›l boyunca destek ve teflvik verilmez,
TÜB‹TAK’ta herhangi bir görevde çal›flt›r›lmaz. 

Yukar›da aç›klanan durumlara iliflkin olarak al›nan kararlar
TÜB‹TAK taraf›ndan yürütücü, kurum ve di¤er ilgililere bildirilir ve
düzenlenecek mail rapor do¤rultusunda proje hesab›nda kalan miktar
TÜB‹TAK’a kurum taraf›ndan iade edilerek, ilgili Yönetmelik
hükümlerine göre ifllem yap›l›r.

GGiiddeerr BBeellggeelleerrii,, MMuuaayyeennee vvee KKaabbuull ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 99-- Sat›n al›nan mal ve hizmete iliflkin olarak düzenlenen
fatura ve benzeri belgeler ilgili Kurum ad›na proje ad› belirtilerek
düzenlenir. Do¤rudan temin suretiyle yap›lan sat›n almalara iliflkin
düzenlenen fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya varsa
araflt›rmac› ve/veya sat›n alma ifllemini yürüten görevli taraf›ndan
“Piyasa fiyat araflt›rmas› yap›lm›flt›r” flerhi düflülerek imzalan›r.
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Tafl›n›r Mal Yönetmeli¤inde “dayan›kl› tafl›n›rlar” olarak
tan›mlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde muayene ve kabulü yap›larak kurum tafl›n›rlar›na ilgili
harcama birimi ad›na kaydedilir ve ‘Tafl›n›r ifllem Fifli”nin bir Örne¤i
ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen tafl›n›r zimmet fifli düzenlenerek
ilgili yürütücünün kullan›m›na tahsis edilir. Bunlar›n d›fl›nda kalan di¤er
tafl›n›rlar kaydedilmez. Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projelerini
Destekleme Program›na ve TÜB‹TAK Birimlerince Yürütülen Projelere
iliflkin Yönetmelik kapsam›nda desteklenen projelerde proje
kapsam›nda sat›n al›nan ve proje sonuçlar›n›n uygulanmas›na yönelik
olarak kullan›lacak malzeme ve cihazlardan proje sözleflmesi
hükümlerine göre müflteri kurulufla devredilecek olanlar kurum
tafl›n›r›na kaydedilmez ve söz konusu bu tafl›n›rlar›n proje
tamamlan›ncaya kadar tüm sorumlulu¤u proje yürütücülerine aittir.

GGiiddeerriinn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessii vvee ÖÖddeemmee

MMaaddddee 1100-- Proje kapsam›nda yap›lacak ödemelere iliflkin gider
gerçeklefltirme ifllemleri bu esas ve usuller ile genel hükümler
çerçevesinde kurumun ilgili birimleri taraf›ndan yerine getirilerek,
proje gerçeklefltirme görevlisinin imzas›n› müteakip; proje
yürütücüsünün harcama yetkilisi olmas› halinde proje yürütücüsü
taraf›ndan, di¤er hallerde ise kurumun harcama yetkilisi taraf›ndan
verilen talimata istinaden en geç dört iflgünü içinde muhasebe yetkilisi
taraf›ndan ödenir.

Projelerde harcama yetkilisi veya gerçeklefltirme görevlisi olarak
görev yapan kifliler Kurum d›fl›nda geçici olarak görevlendirilmeleri
veya izinli olmalar› halinde yetkilerini bu süreyle s›n›rl› ve yaz›l› olarak
proje personeli veya Kurumdan birine devredebilir. Bunun d›fl›nda yetki
devri yap›lamaz.

MMuuhhaasseebbee ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 1111-- Projeye yönelik özel hesaba transfer edilen miktarlar
ve projeye iliflkin giderler, kurum gelir-gider hesaplar›na
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yans›t›lmaks›z›n, proje baz›nda emanet hesaplarda kurumlar›n tabi
oldu¤u muhasebe yönetmeliklerine göre izlenir.

Ödenek ve harcamalar›n ayr›nt›l› takibini sa¤lamak amac›yla
TÜB‹TAK taraf›ndan haz›rlanm›fl Transfer Takip Sistemi (TTS)
içerisinde proje baz›nda ve ekonomik s›n›fland›rma kodlar› itibariyle
muhasebe kay›tlar› tutulur. 

BBiilliimmsseell vvee MMaallii ‹‹zzlleemmee

MMaaddddee 1122-- Projenin bilimsel ve mali yönden izlenmesi TÜB‹TAK
taraf›ndan yap›l›r. ‹zleme, sözleflmede belirtilen süreler sonunda,
TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenen format ve usullere uygun olarak
haz›rlanan geliflme raporlar›na dayan›larak yap›l›r. Gerekli görüldü¤ü
takdirde, projenin amaçlar›na ve mevzuata uygun olarak yürütülüp
yürütülmedi¤ini de¤erlendirmek üzere TÜB‹TAK taraf›ndan proje
izleyicisi görevlendirilerek yerinde inceleme de yap›labilir. Geliflme
raporunun ve varsa izleyici raporlar›n›n TÜB‹TAK taraf›ndan uygun
bulunmas› halinde ödenek plan› ve nakit durumuna göre transfer
ödemelerine devam edilir. 

SSoorruummlluulluukkllaarr

MMaaddddee 1133-- Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari,
hukuki ve mali yönlerden, bu Esas ve Usulleri TÜB‹TAK’›n di¤er
mevzuat›na uygun bir flekilde yürütmekten, proje ödene¤inin proje
amaçlar›na uygun, etkin ve verimli olarak kullan›lmamas›ndan do¤acak
her türlü zarar›n tazmininden sorumludur. Proje yürütücüsünün
yürütücüler grubu olmas› halinde, bu hüküm tüm yürütücüler için
müfltereken ve müteselsilsen uygulan›r. 

Müflteri, projenin, yürütücü ile imzalanan protokol çerçevesinde
yürütülmesinin izlenmesinden ve proje sözleflmesinde belirtilen
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, 

Kurum, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevler
çerçevesinde projenin, sözleflmeye uygun olarak etkin bir flekilde
yürütülmesinden ve TÜB‹TAK’a gerekli bilgi ak›fl›n›n sa¤lanmas›ndan, 
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TÜB‹TAK, projelerin yürütülmesinde kaynaklar›n etkin ve verimli
kullan›lmas›n› sa¤lamak için gerekli tedbirlerin al›nmas›ndan,

sorumludur. 

Harcama yetkilisi, gerçeklefltirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve
bunlar›n d›fl›nda kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu
gibi komisyonlarda görevli di¤er personel ilgili TÜB‹TAK mevzuat›,
hüküm bulunmayan hallerde ise 5018 say›l› Kanun ve ilgili di¤er mali
mevzuat çerçevesinde sorumludur.

KKuurruumm HHiisssseessii vvee PPrroojjee SSoonnuu ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 1144-- Kurumun bilimsel araflt›rmalar›nda kullan›lmak üzere
proje bütçesinde yer alan kurum hissesi, projenin geliflme raporlar›
kabul edildikçe, raporun kapsad›¤› dönem içindeki proje teflvik
ikramiyesi (2006 y›l›ndan önce bafllayan projelerde telif) ödemeleri
d›fl›ndaki giderlerin en fazla %10’u oran›nda ödenir.

Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldü¤ü birim yetkilisinin talebi
ve proje yürütücüsünün uygun görüflü ile Ar-Ge faaliyetlerinde
kullan›lmak üzere, bu Esas ve Usuller çerçevesinde harcan›r.
Harcamalar›n Ar-Ge kapsam›nda olmas› yönündeki sorumluluk
Kuruma aittir.  

Kurum hissesi proje hesaba d›fl›nda baflka hesaba aktaramaz. Bir
projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu ek ödene¤e iliflkin kurum
hissesi verilmez.

Proje sözleflmesinde belirlenen bitifl tarihi itibar›yla özel hesapta
kurum hissesi dahil kalan bakiye harcama yap›lmaks›z›n kurum
taraf›ndan TÜB‹TAK’a iade edilir.

PPrroojjee MMaalliiyyeett UUnnssuurrllaarr››

MMaaddddee 1155-- aa)) Projelerde, projenin gerektirdi¤i ve proje
bütçesinde yer alan afla¤›daki giderler masraf olarak kabul edilir.

-Her türlü donan›m, donan›m bölümü, bilgisayar, bilgisayar
aksam›, bas›l› ve elektronik yay›n vb. di¤er malzemelere iliflkin giderler.
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-Endüstriyel sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar,
kimyasal maddeler, laboratuar sarf malzemeleri, tar›m ürünleri,
k›rtasiye vb. malzemeler ile proje süresince kullan›ld›ktan sonra elden
ç›kaca¤› varsay›lan küçük el araçlar›na iliflkin giderler (pense,
tornavida, mouse vb.).

-Dan›flmanl›k, teçhizat bak›m ve onar›m›, her türlü bilgisayar
yazal›m lisans bedeli ve güncelleme giderleri, bas›m, patent giderleri,
endüstriyel tasar›m ve faydal› model tescil giderleri, kamu ve özel
kurulufllara yapt›r›lacak Ar-Ge giderleri ile di¤er hizmet al›mlar›na
iliflkin giderler.

-Yurt içi ve yurtd›fl› seyahatlerde yol, gündelik ve konaklama
giderleri, yak›t dahil araç kiras› masraflar›, özel oto ile yap›lan
seyahatlerde TÜB‹TAK’›n belirledi¤i s›n›rlamalar dahilinde yak›t
giderleri, tafl›ma giderleri, kargo ve posta giderleri, proje aflamas›nda
yap›lan yay›nlar› (TÜB‹TAK deste¤inin belirtilmifl olmas› kofluluyla)
sunmak üzere ulusal ve uluslararas› bilimsel toplant›lara kat›l›m
giderleri ile buna iliflkin di¤er giderler.

-Proje teflvik ikramiyesi ve personel giderleri.

-Projenin yürütülmesi ve sonuçland›r›lmas› aflamas›nda kurumun
imkanlar›ndan faydalan›lmas› karfl›l›¤› proje maliyetine ba¤l› olarak
hesaplanan kurum hissesi.

- TÜB‹TAK Proje Teflvik ve Destekleme Esaslar›na iliflkin
Yönetmelik ile TÜB‹TAK Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projelerini
Destekleme Program›na ve TÜB‹TAK Birimlerince Yürütülen Projelere
iliflkin Yönetmelik kapsam›nda proje sözleflmesiyle kabul edilmifl di¤er
giderler.

bb)) PPrroojjeelleerrddee aaflflaa¤¤››ddaakkii ggiiddeerrlleerr mmaassrraaff oollaarraakk kkaabbuull eeddiillmmeezz..

-Proje önerisi haz›rlama masraflar›.

-Projenin sonuçlar›n›n ticari uygulamaya dönüfltürülmesi için
yap›lan masraflar. 



ESASLAR X/114

-Is›tma, ayd›nlatma ve haberleflme amaçl› giderler.

-Altyap›ya yönelik inflaat giderleri. 

-Muhasebe, sekreterlik vb. idari personel giderleri.

-Proje ile do¤rudan veya dolayl› ilgisi olmayan di¤er giderler.

PPeerrssoonneell ÖÖddeemmeelleerrii

MMaaddddee 1166-- 2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri
gere¤ince, desteklenen projelerde, proje süresiyle s›n›rl› olmak kayd›yla
proje kapsam›nda ve projeye iliflkin hizmetlerde görev alan kamu
kurum veya kurulufllar›n›n kadro veya pozisyonlar›nda bulunanlara,
kadro veya pozisyonlar›na ba¤l› olarak bir ayda ödenmekte olan tutar›n
yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayr›ca baflka bir ödeme
yap›lmamak kayd›yla proje sözleflmesinde belirlenen tutarlar üzerinden
proje teflvik ikramiyesi ödenebilir.

Projede görevlendirilenlere proje bütçesinde öngörülen tutarlar
dahilinde yap›lacak ödemeler ile di¤er yasal mali yükümlülükler, Kurum
taraf›ndan proje bütçesinden yap›l›r ve bu ücretlerden yap›lacak yasal
kesintilere iliflkin yükümlülükler iflveren s›fat› ile Kurum taraf›ndan
yerine getirilir.

Kamu personeli olmayan yard›mc› personele, harc›rah ödemeleri
hariç olmak üzere ücret d›fl›nda herhangi bir ödeme yap›lamaz. Proje
ile ilgili hizmetler, proje bütçesinin ilgili ekonomik s›n›fland›rma
kodunda yeterli ödenek yer almas› koflulu ile hizmet al›m› yöntemiyle
de temin edilebilir.

Proje teflvik ikramiyesi ödemeleri; k›dem tazminat›, ihbar
tazminat› ve y›ll›k izin ücreti gibi ‹fl Kanununun ilgili hükümleri
gere¤ince yap›lacak ödemelerin hesab›nda dikkate al›nmaz.

Proje kapsam›nda ifl sözleflmesine dayan›larak çal›flt›r›lacak
personelle yap›lacak sözleflmelerde, ilgili projenin ad› ile proje süresi
içerisinde kal›nmak kayd›yla sözleflme süresinin belirtilmesi zorunlu
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olup, bu personelin ifle bafllama ve ayr›lmalar›na iliflkin bilgiler
kurumun ilgili birimlerine bildirilir ve gerekli ifllemler bu birimlerce
yap›l›r.

Proje personeline yap›lacak ödemeler ile proje kapsam›nda
gerçeklefltirilen harcamalara iliflkin yasal kesintiler, ilgili kurumlara
muhasebe yetkilisi taraf›ndan süresi içinde gönderilir.

YYuurrtt iiççii vvee YYuurrtt dd››flfl›› SSeeyyaahhaatt HHaarrccaammaallaarr››

MMaaddddee 1177-- Projenin gerektirdi¤i yurt içi ve yurt d›fl› seyahatlere
iliflkin idari ifllemler kurum uygulamalar› çerçevesinde gerçeklefltirilir.

Yurtiçi seyahatlere iliflkin gündelikler; yürütücü ve araflt›rmac›lar
için 35 YTL, di¤er proje personeli ile projenin gerektirdi¤i seyahatlerde
yer alan kifliler için 30 YTL. olarak ödenir. Bu kiflilere belgelendirilmesi
karfl›l›¤› gündeliklerinin iki kat›na kadar süre s›n›r› bulunmaks›z›n
konaklama bedeli ayr›ca ödenir. Yurtd›fl› seyahatlerde 6245 say›l›
Kanun hükümleri uygulan›r.

Bu seyahatlere iliflkin ödemeler, yukar›da belirtilen hususlar
çerçevesinde, proje bütçesinde belirlenen tutarlar ile proje sözleflmesi
hükümlerine göre ödenir. 

TTrraannssffeerriinn DDuurrdduurruullmmaass››

MMaaddddee 1188-- Projenin yürütülmesi s›ras›nda, geliflme raporlar›ndan
veya TÜB‹TAK’a konuya ‹liflkin müracaatlardan, projenin bu Esas ve
Usullerde öngörülen flekilde yürütülmedi¤inin veya
yürütülemeyece¤inin anlafl›lmas› halinde, söz konusu transfer ifllemi
durdurulur ve varsa proje için özel hesaba aktar›lan tutarlardan
kalanlar TÜB‹TAK’a iade edilerek proje bu Esas ve Usuller kapsam›
d›fl›nda tamamlan›r.

Bu durumda bu projeye ait kalan kurum hissesi ödenmez.
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ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM
TTÜÜBB‹‹TTAAKK TTAARRAAFFIINNDDAANN YYÜÜRRÜÜTTÜÜLLEENN DDIIfifi DDEESSTTEEKKLL‹‹ PPRROOJJEELLEERR‹‹NN

HHAARRCCAAMMAALLAARRIINNIINN GGEERRÇÇEEKKLLEEfifiTT‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹

ÖÖnn ÖÖddeemmee vvee MMaahhssuupp ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 1199-- Ön ödeme limitleri y›l› bütçe kanununda özel bütçeli
idareler için öngörülen ön ödeme tutarlar›n› aflmamak kayd›yla
TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenir. Al›mlar bu limitler dahilinde harcama
yetkilisi veya uygun görmesi halinde yürütücü veya bunlar›n
görevlendirece¤i mutemetler taraf›ndan yap›l›r. Seyahat için yap›lacak
ön ödeme talepleri di¤er ön ödeme taleplerinden ba¤›ms›z olarak
yap›labilir. 

Ön ödeme talepleri, proje bütçesine ba¤l› olarak ve ekonomik
s›n›fland›rma kodu belirtilmeksizin toplam tutar üzerinden bu projeyle
ilgili kay›t ve idari ifllemleri yürüten birime yap›l›r. Talep edilen ön
ödeme tutar›, proje ödene¤inin kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi
taraf›ndan onayland›ktan sonra muhasebe yetkilisince en geç dört
iflgünü içerisinde ilgililerin banka hesab›na aktar›l›r.

Proje sözleflmesinde/protokolde hüküm bulunmas› halinde
yurtd›fl› al›mlarda %100 teminat al›nmas› kayd›yla (çok zorunlu
durumlarda Baflkanl›k Onay›yla teminat al›nmaks›z›n) nakit veya kredi
kart› kullan›larak, yurtiçi al›mlarda ise % 30 oran›na kadar faiz
al›nmamak ve %30 ile %100 oran› aras›nda kullan›lan k›sma ise TC.
Merkez Bankas›n›n k›sa vadeli avanslara uygulad›¤› oranda faiz al›nmak
kayd›yla % 100 oran›na kadar ön ödeme yap›labilir. Yurtiçi al›mlarda,
zorunlu hallerde kamu kurulufllar›ndan teminat al›nmaks›z›n peflin
ödeme suretiyle al›m yap›labilir.

Al›nan ön ödemelerin en geç üç ay içerisinde, yurtd›fl› al›mlarda alt›
ay içerisinde, seyahatler için ayr›ca al›nan ön ödemelerin ise seyahat
bitiminden sonra on befl gün içinde kapat›lmas› gerekir. Mahsup ifllemi,
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yap›lan harcamalar›n Birim taraf›ndan proje bütçesindeki ekonomik
s›n›fland›rma kodlar› ile iliflkilendirilmesi ve uygunlu¤unun kontrolünü
müteakip gerçeklefltirilir. Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutar›n›n
en az % 50’si harcanmadan iade edildi¤i takdirde harcanamama
gerekçeleri TÜB‹TAK taraf›ndan istenebilir ve sonucunda yürütücünün
veya mutemedin ihmal, kusur veya suiistimalinin tespiti halinde
harcanmayan tutarlara 6183 say›l› Kanuna göre gecikme zamm›
oran›nda faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje
hesab›na yat›r›l›r.

Mahsup süresi sonunda kapat›lmayan ön ödeme tutarlar› ile ilgili
olarak mahsup süresi içinde gerçekleflen harcamalar kabul edilir. Kalan
tutarlar üzerinden 6183 say›l› Kanuna göre gecikme zamm› oran›nda
faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilir ve proje hesab›na yap›l›r.

Proje bütçesinde yer almak kayd› ile ön ödeme talebinin yap›ld›¤›
tarihten önceki bir tarihi tafl›yan harcama belgesi ön ödemenin
mahsubunda kabul edilebilir.

Bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yap›lmadan yeni ön
ödeme yap›lmaz. Ayn› kifli mutemet olarak ayn› anda birden fazla
projeden ön ödeme alabilece¤i gibi ayn› projede birden fazla mutemet
de tayin edilebilir.

‹flin belirlenen süreden önce tamamlanmas› yada
tamamlanamayaca¤›n›n anlafl›lmas› durumlar›nda bu Esaslarda
belirlenen süreler beklenilmeksizin mahsubu yap›l›r. Mahsup evrak›nda
yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamam› veya bu belgelerin icmal
listesi (ön ödeme/kesin hesap formu) “Piyasa fiyat araflt›rmas›
yap›lm›flt›r” flerhi düflülerek yürütücü ve/veya varsa araflt›rmac›
taraf›ndan imzalan›r.

Harcama yetkilisinin yaz›l› izniyle mutemet, üzerindeki ön
ödemeyi baflka bir mutemede devredebilir.

Ön ödemelerin baflka bir mutemede devrinde para ve harcama
belgelerinin mutemede teslim edildi¤ine iliflkin tutanak düzenlenir.
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Devreden mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yaz›l› izni
muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, ön ödeme kayd›n›n yeni mutemet
ad›na yap›lmas› sa¤lan›r. Tutana¤›n birer nüshas› devreden ve devralan
mutemede verilir.

Harcamalar›n belgelendirilmesinde TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenen
form ve belgeler kullan›l›r. Bunun d›fl›nda Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeli¤i k›yasen uygulanabilir. 

‹‹hhaallee ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 2200-- Proje sözleflmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin
sat›n al›nmas› talebi, proje yürütücüsü taraf›ndan Birime yap›l›r.
Al›mlar, 22/04/2004 tarih ve 25441 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu Araflt›rma-
Gelifltirme Projelerine Ait ihale Esaslar›na göre gerçeklefltirilir.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu Araflt›rma-
Gelifltirme Projelerine Ait ‹hale Esaslar›na göre oluflturulan
komisyonlarda, proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olmad›¤›
durumlarda proje yürütücüsü ve her halde en az bir proje personeli
görevlendirilir. 

Kurulacak muayene ve kabul komisyonlar›nda proje
personelinden birinin görevlendirilmesi zorunludur.

Bu kapsamda ön ödeme al›narak yap›lan al›mlar hariç al›nacak
makine ve teçhizata ait teknik flartnamenin kurumda görevli proje
personeli ve/veya proje yürütücüsünün görevlendirece¤i kifliler
taraf›ndan haz›rlanmas› ve proje yürütücüsü taraf›ndan onaylanmas›
zorunludur; idari flartnameler ise kurum/ birim taraf›ndan haz›rlan›r.

GGiiddeerr BBeellggeelleerrii,, MMuuaayyeennee vvee KKaabbuull ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 2211-- Sat›n al›nan mal ve hizmete iliflkin olarak düzenlenen
fatura ve benzeri belgeler ilgili merkez/enstitü ad›na proje ad›
belirtilerek düzenlenir. Do¤rudan temin suretiyle yap›lan sat›n almalara
iliflkin düzenlenen fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya varsa
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araflt›rmac› ve/veya sat›n alma ifllemini yürüten görevli taraf›ndan “
Piyasa fiyat araflt›rmas› yap›lm›flt›r” flerhi düflülerek imzalan›r.

Tafl›n›r Mal Yönetmeli¤inde “dayan›kl› tafl›n›rlar” olarak
tan›mlanan ve kesin olarak mülkiyetinin yürütücü kuruluflta kalaca¤›
kabul edilen malzeme ve cihazlar›n muayene ve kabulü yap›larak
kurum tafl›n›rlar›na ilgili harcama birimi ad›na kaydedilir ve ‘Tafl›n›r
‹fllem Fiflinin bir örne¤i ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen tafl›n›r
zimmet fifli düzenlenerek ilgili yürütücünün kullan›m›na tahsis edilir.
Bunlar›n d›fl›nda kalan di¤er tafl›n›rlar kaydedilmez. Proje sözleflmesi
hükümlerine göre müflteri kurulufla devredilecek olanlar kurum
tafl›n›r›na kaydedilmez ve söz konusu bu tafl›n›rlar›n proje
tamamlan›ncaya kadar tüm sorumlulu¤u proje yürütücülerine aittir.
Sözleflme sonuçland›ktan sonra proje sözleflmesi hükümleri
do¤rultusunda ilgili kurum/kurulufllara devri gereken malzeme ve
cihazlar›n devri yap›larak ilgili kurum/kurulufllar›n ayniyat kay›tlar›na
dahil edilir.

GGiiddeerriinn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessii vvee ÖÖddeemmee

MMaaddddee 2222-- Proje kapsam›nda yap›lacak ödemelere iliflkin gider
gerçeklefltirme ifllemleri bu Esas ve Usuller ile genel hükümler
çerçevesinde merkez/enstitülerin ilgili birimleri taraf›ndan yerine
getirilerek, proje gerçeklefltirme görevlisinin imzas›n› müteakip; proje
yürütücüsünün harcama yetkilisi olmas› halinde proje yürütücüsü
taraf›ndan, di¤er hallerde ise merkez/enstitülerin harcama yetkilisi
taraf›ndan verilen talimata istinaden muhasebe yetkilisi taraf›ndan dört
iflgünü içerisinde ödenir.

Projelerde harcama yetkilisi veya gerçeklefltirme görevlisi olarak
görev yapan kifliler Kurum d›fl›nda geçici olarak görevlendirilmeleri
veya izinli olmalar› halinde yetkilerini bu süreyle s›n›rl› ve yaz›l› olarak
proje personeli veya Kurumdan birine devredebilir. Bunun d›fl›nda yetki
devri yap›lamaz.
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MMuuhhaasseebbee ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 2233-- Özel hesaba transfer edilen miktarlar ve bunlara iliflkin
giderler, TÜB‹TAK gelir-gider hesaplar›na yans›t›lmaks›z›n, proje
baz›nda emanet hesaplarda ve TÜB‹TAK’›n tabi oldu¤u muhasebe
yönetmeli¤ine göre izlenir. 

YYuurrtt iiççii vvee YYuurrtt dd››flfl›› SSeeyyaahhaatt HHaarrccaammaallaarr››

MMaaddddee 2244-- TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen d›fl destekli projeler
kapsam›nda yurt içi ve yurt d›fl› seyahatlere iliflkin idari ifllemler
merkez/enstitü uygulamalar› çerçevesinde gerçeklefltirilir.

Yurtiçi seyahatlere iliflkin gündelikler; tüm proje personeli için 35
YTL, projenin gerektirdi¤i seyahatlerde yer alan di¤er kifliler için 30
YTL. olarak ödenir. Bu kiflilere belgelendirilmesi karfl›l›¤›
gündeliklerinin üç kat›na kadar süre s›n›r› bulunmaks›z›n konaklama
bedeli ayr›ca ödenir. Yurtd›fl› seyahatlerde (Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti hariç) 6245 say›l› Kanun hükümleri uygulan›r. Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyetine yap›lacak görevlendirmelerde yurt içi
görevlendirmelere iliflkin harc›rah hükümleri uygulan›r.

Bu seyahatlere iliflkin ödemeler, proje bütçesi çerçevesinde proje
sözleflmesi/protokolünde farkl› belirlenmesi halinde bu tutarlar
üzerinden gerçeklefltirilir.

ÖÖzz GGeelliirrlleerrllee YYüürrüüttüülleenn AArr--GGee HHiizzmmeettlleerrii

MMaaddddee 2255-- TÜB‹TAK ve ba¤l› birimlerinde finansman› öz gelirlerle
sa¤lanan ve d›fl destekli proje haline dönüflmesi muhtemel Ar-Ge
hizmetleri de bu Esas ve Usuller kapsam›nda yürütülür.

ÇÇeeflfliittllii HHüükküümmlleerr

MMaaddddee 2266-- Projelerin de¤erlendirilmesi ve kabulü, bütçesi, süresi,
durum de¤iflikli¤i, idari ve mali yönden izlenmesi ve denetimi,
sorumluluklar, proje sonu ifllemler, maliyet unsurlar›, personel
ödemeleri gibi hususlar ilgili sözleflme/protokol hükümlerine ve/veya
TÜB‹TAK mevzuat›na göre yürütülür.
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DDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM
OORRTTAAKK HHÜÜKKÜÜMMLLEERR

EEkkoonnoommiikk SS››nn››ffllaanndd››rrmmaa KKooddllaarr››nn››nn KKuullllaann››mm››

MMaaddddee 2277-- Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmas›nda
kullan›lacak ekonomik s›n›fland›rma kodlar› TÜB‹TAK taraf›ndan
belirlenir. Mal ve hizmet al›m› ile sermaye giderleri ay›r›m›nda
kullan›lan ve Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TUBITAK taraf›ndan
desteklenen projeler ile TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen d›fl destekli
projeler için uygulanmaz. 

FFiikkrrii MMüüllkkiiyyeett HHaakkllaarr››

MMaaddddee 2288-- Projelerin gerçeklefltirilmesi sonucunda fikri mülkiyete
konu bir hak meydana geldi¤i takdirde öncelikle proje sözleflmesi
hükümleri çerçevesinde, bu konuda hüküm bulunmamas› halinde ise
278 say›l› TÜB‹TAK Kanununun konuya iliflkin hükümleri
do¤rultusunda ifllem yap›l›r.

MMaallii DDeenneettiimm

MMaaddddee 2299-- Bu Esas ve Usuller kapsam›nda yap›lan harcamalar
projelerin tabi oldu¤u mevzuat ve 501 8 say›l› Kanuna göre denetlenir.

Kurum iç denetimi sonucunda bu Esas ve Usullere ayk›r›l›k teflkil
eden bir hususun tespiti halinde denetim sonucu kurum taraf›ndan
TÜB‹TAK’a iletilir. Türk Ceza Kanunu aç›s›ndan suç teflkil eden fiillerin
tespiti halinde ilgililer hakk›nda kurum taraf›ndan genel hükümlere
göre ifllem yap›l›r.

GGiizzlliilliikk

MMaaddddee 3300-- Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizlili¤i esas olup, bu
süreçte yer alan ilgililer bu gizlili¤in ihlalinden sorumludur.
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YYüürrüürrllüükk

MMaaddddee 3311-- Bu Esas ve Usuller 1/1/2008’den geçerli olmak üzere
imzaland›¤› tarihte yürürlü¤e girer ve yeni bir düzenleme yap›l›ncaya
kadar yürürlükte kal›r.

YYüürrüüttmmee

MMaaddddee 3322-- Bu Esas ve Usuller, Maliye Bakan› ile TÜB‹TAK Baflkan›
taraf›ndan yürütülür. 


