TÜB‹TAK
MAL‹ SORUMLULUK TAZM‹NATI YÖNERGES‹ (*)

Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin amac›, kimlere ve hangi koflullarla mali
sorumluluk tazminat› ödenece¤inin belirlenmesidir.
Tan›m
Madde 2. “Mali sorumluluk tazminat›” TÜB‹TAK Baflkanl›¤› ile
Baflkanl›¤a ba¤l› Merkez ve Enstitülerde; mali yönden hesap verme
yükümlülü¤ü bulunan görevlerde çal›flanlara ödenen parasal hakt›r
Kapsam
Madde 3. Mali sorumluluk tazminat› 4 üncü maddede belirtilen
görevlerde fiilen çal›flan veya bu görevleri vekalet etmek suretiyle fiilen
yürüten Kurum personeline verilir.
Mali Sorumluluk Tazminat› Ödenecek Görevliler
Madde 4. Mali sorumluluk tazminat›; harcama yetkilileri, nihai
gerçeklefltirme görevlileri, muhasebe yetkilileri ile ayniyat müdürlü¤ü
görevini fiilen ve sürekli (geçici görevlendirmeler hariç) olarak
yürütenlere ödenebilir. Bu kapsama girenlerden Mali sorumluluk
tazminat› ödenecek personel Baflkanl›kta Genel Sekreterin, Marmara
Araflt›rma Merkezinde Merkez Baflkan›n›n, Baflkanl›¤a do¤rudan ba¤l›
Enstitülerde ise Enstitü Müdürünün önerisi üzerine Kurum Baflkan›
taraf›ndan belirlenir.

(*) Bilim Kurulu’nun 03.06.2006 tarih ve 143 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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Vekalet Edenlerin Mali Sorumluluk Tazminat›
Madde 5. Mali sorumluluk tazminat› ödenmesini gerektiren
görevlere iliflkin bofl kadrolar› vekaleten yürütenlere bu göreve ait
tazminat ödenir.
Asli görevi gere¤i mali sorumluluk tazminat› alanlar›n, bu
tazminat› almay› gerektiren baflka bir göreve vekalet etmeleri veya
yetkilendirilmeleri halinde, görevlerinden hangisinin tazminat› fazla ise
sadece o ödenir.
Mali Sorumluluk Tazminat› Miktar›
Madde 6. Ödenecek mali sorumluluk tazminat› miktar›n›n tavan›
Kuruma ait ücret tablosunun Y-1/1 derece-kademesinin %15’idir.
Mali sorumluluk tazminat›n›n ödenmesini gerektiren görevlerde
bulunanlara ödenecek mali sorumluluk tazminat› tutarlar› Kurum
Baflkan›nca tespit edilir.
Mali Sorumluluk Tazminat› Ödeme fifieekli ve Zaman›
Madde 7. Mali sorumluluk tazminat› ödenmesini gerektiren
göreve bafllayan personel, bu göreve bafllad›¤› tarihi takip eden
aybafl›ndan itibaren mali sorumluluk tazminat›na hak kazan›r.
Tazminat tutarlar› ait oldu¤u ay sonunda ödenir.
Yürürlükten Kald›r›lan Hükümler
Madde 8. 14/12/2002 tarihli ve 106 say›l› Bilim Kurulu Karar›yla
kabul edilen ve 15/01/2003 tarihinde yürürlü¤e giren “TÜB‹TAK Mali
Sorumluluk Tazminat› Esaslar›” 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Geçici Madde
14/12/2002 tarihli ve 106 say›l› Bilim Kurulu karar›yla kabul
edilen ve 15/01/2003 tarihinde yürürlü¤e giren “TÜB‹TAK Mali
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Sorumluluk Tazminat› Esaslar›”na göre 2006 y›l› içerisinde yap›lan
ödemeler, bu Yönerge çerçevesinde gözden geçirilerek fark do¤mas›
halinde ilgilisine ödenir; fazla ödeme tespit edilmesi durumunda ise
aradaki fark ilgilisinden resen tahsil edilir.
Yürürlük
Madde 8. Bu Yönerge, 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere Bilim Kurulu taraf›ndan kabul edildi¤i tarihte yürürlü¤e
girer.
Yürütme
Madde 9. Bu Yönerge, TÜB‹TAK Baflkan› taraf›ndan yürütülür.
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