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TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU 
İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI 

AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BAZI 

MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER 
 
MADDE 1- Esas ve Usullerin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan “Özel 
Hesap” tanımında “Kurum” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhasebe birimi” 
ibaresi eklenmiştir. 
 
MADDE 2- Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.  
“Alınan ön ödeme ile gerçekleştirilecek harcamaların sözleşmede belirtilen proje 
bitiş tarihinden önce yapılması esastır.” 
 
MADDE 3- Esas ve Usullerin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
“Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje 
yürütücüsü tarafından birime yapılır. Alımlar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği (TÜBİTAK'ın organizasyonuna 
bağlı olan ve/veya diğer kurumlara uygulanamayacak maddeleri hariç) ile bu 
Yönetmeliğe bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler doğrultusunda 
gerçekleştirilir. 
 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale 
Yönetmeliğine göre oluşturulan komisyonlarda, proje yürütücüsünün harcama 
yetkilisi olmadığı durumlarda proje yürütücüsü ve her halde en az bir proje 
personeli görevlendirilir. Proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olduğu durumlarda 
yürütücünün isteği üzerine kurum tarafından oluşturulmuş ihale komisyonları 
marifetiyle de (komisyonda proje personeli bulunmaksızın) alımlar 
gerçekleştirilebilir.” 
 
MADDE 4- Esas ve Usullerin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve diğer fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
“Projelerin durdurulması, yürürlükten kaldırılması ve iptali ile ilgili hususlarda 
projenin tabi olduğu ilgili mevzuata göre işlem yapılır.” 
 
MADDE 5- Esas ve Usullerin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun 
bulunması halinde” ibaresinden sonra fıkranın sonu “izleyen döneme ait ihtiyaç 
duyulan ödenek, bütçe planı ve nakit durumuna göre özel hesaba transfer edilir.” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 
“TÜBİTAK, proje kapsamında alınan ve/veya projenin yürütülmesi sırasında ortaya 
çıkan ve ekonomik değer taşıyan proje ürünleriyle ilgili düzenleme yapmaya 
yetkilidir.” 
 
MADDE 6- Esas ve Usullerin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 14- Kurumun bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere proje bütçesinde 
yer alan kurum hissesi, projenin gelişme raporları kabul edildikçe, raporun 
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kapsadığı dönem içindeki proje teşvik ikramiyesi (2006 yılından önce başlayan 
projelerde telif) ödemeleri dışındaki giderlerin en fazla %10'u oranında ödenir. 
Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin talebi ve proje 
yürütücüsünün uygun görüşü ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu Esas 
ve Usuller çerçevesinde harcanır. Çok acil ve zorunluluk arzeden durumlarda 
kurum hissesi proje harcamalarında da kullanılabilir. Harcamaların Ar-Ge 
kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir. 
Aynı birimde yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi 
mümkündür. Projelerin fiilen yürütüldüğü birimlerin farklı olması halinde, kurum 
hisselerinin birlikte kullanılabilmesi ilgili birim yetkililerinin uygun görüşüne bağlıdır.  
Birden fazla projenin kurum hisselerinin bir alım için kullanılması halinde, harcama 
belgesinin aslı bir projeye, diğer projelere ise asıl belgenin kullanıldığı proje 
numarası belirtilirek harcama belgesinin kopyası, kanıtlayıcı belge olarak eklenir. 
Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba aktarılamaz. Bir projeye ek 
ödenek verilmesi durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.  
Proje sonuç raporunun kabülünü takiben proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihi 
itibarıyla kabul edilen harcamalar dikkate alınarak özel hesapta kurum hissesi hariç 
kalan bakiye, TÜBİTAK tarafından gönderilen talep yazısı üzerine kurum tarafından 
TÜBİTAK’a iade edilir.  
Proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde 
harcanmayan kurum hissesi bu sürenin sonunda TÜBİTAK’a iade edilerek özel 
hesap kapatılır.” 
 
MADDE 7- Esas ve Usullerin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  
“Yurt içi seyahatlere ilişkin gündelikler; yürütücü ve araştırmacılar için 39 TL,  diğer 
proje personeli ile projenin gerektirdiği seyahatlerde yer alan kişiler için 35 TL 
olarak ödenir. Bu tutarlar bir önceki yıl sonu TÜFE ortalama  yüzde değişimi 
oranında artırılır. Hesaplama sonrasında oluşan küsuratlar atılır. Belirlenen 
gündelikler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan istisna 
tutarı kadar kısmını geçemez. Uygulanacak gündelik tutarları her yıl TTS web 
sayfasında duyurulur. Yurt içi seyahatlerde belgelendirilmesi karşılığı gündeliklerin 
iki katına kadar ve süre sınırı bulunmaksızın konaklama bedeli ayrıca ödenir. Geçici 
bir görevle memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere gönderilenlerden, 
buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından 
birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam 
gündelik verilir.  Yurt içi seyahatlere ilişkin olarak bu Esas ve Usullerde hüküm 
bulunmayan hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.” 
 
  
MADDE 8- Esas ve Usullerin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
“kamu kuruluşlarından” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
 
MADDE 9- Esas ve Usullerin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.  
 
“Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje 
yürütücüsü tarafından birime yapılır. Alımlar, 23/07/2009 tarih ve 27297 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-
Ge Projeleri İhale Yönetmeliğine göre gerçekleştirilir. 
Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğine göre oluşturulan komisyonlarda, proje 
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yürütücüsünün harcama yetkilisi olmadığı durumlarda proje yürütücüsü ve her 
halde en az bir proje personeli görevlendirilir. Proje yürütücüsünün harcama 
yetkilisi olduğu durumlarda yürütücünün isteği üzerine kurum tarafından 
oluşturulmuş ihale komisyonları marifetiyle de (komisyonda proje personeli 
bulunmaksızın) alımlar gerçekleştirilebilir. Kurulacak muayene ve kabul 
komisyonlarında proje personelinden birinin görevlendirilmesi zorunludur.” 
 
MADDE 10- Esas ve Usullerin 24 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
“Madde 24- TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projeler kapsamında yurt içi 
ve yurt dışı seyahatlere ilişkin idari işlemler merkez/enstitü uygulamaları 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Yurt içi seyahatlere ilişkin gündelikler; yürütücü ve araştırmacılar için 39 TL,  diğer 
proje personeli ile projenin gerektirdiği seyahatlerde yer alan kişiler için 35 TL 
olarak ödenir. Bu tutarlar bir önceki yıl sonu TÜFE ortalama  yüzde değişimi 
oranında artırılır. Hesaplama sonrasında oluşan küsuratlar atılır. Belirlenen 
gündelikler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan istisna 
tutarı kadar kısmını geçemez. Uygulanacak gündelik tutarları her yıl TTS web 
sayfasında duyurulur. Yurt içi seyahatlerde belgelendirilmesi karşılığı 
gündeliklerinin üç katına kadar ve süre sınırı bulunmaksızın konaklama bedeli 
ayrıca ödenir. Geçici bir görevle memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere 
gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) 
yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve 
geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.  Yurt içi  seyahatlere ilişkin olarak bu 
Esas ve Usullerde hüküm bulunmayan hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümleri uygulanır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak 
görevlendirmelerde bu Esas ve Usullerin yurt içi görevlendirmeye ilişkin hükümleri 
uygulanır.  

 
Yurt dışı seyahatlerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

 
Bu seyahatlere ilişkin ödemeler, proje bütçesi çerçevesinde proje 
sözleşmesi/protokolünde farklı belirlenmesi halinde bu tutarlar üzerinden 
gerçekleştirilir. 
 
MADDE 11- Esas ve Usullerin 26 ncı maddesinde yer alan “proje sonu işlemler,”             
ibaresinden sonra gelmek üzere “kurum hissesi,” ibaresi eklenmiştir. 
 
MADDE 12- Bu Esas ve Usuller 1/1/2011'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer 
ve yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

 
   MADDE 13- Bu Esas ve Usuller TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür. 


