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(*) Bilim Kurulu’nun 21.01.2006 tarih ve 138 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir,

GENEL VE ÖZEL BÜTÇEL‹ ‹DARELER DIfiINDAK‹
KAMU KURUM VE KURULUfiLARINA TÜB‹TAK

KAYNAKLARINDAN PROJE KARfiILI⁄I AKTARILACAK
TUTARLARIN HARCANMASINA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (*)

AAmmaaçç vvee KKaappssaamm

MMaaddddee 11. Bu Esaslar, TÜB‹TAK kaynaklar›ndan genel ve özel
bütçeli idareler d›fl›ndaki kamu kurum ve kurulufllar›na, TÜB‹TAK
taraf›ndan belirlenen kamu projeleri kapsam›nda aktar›lacak tutarlar›n
transferi, izlenmesi, harcanmas›, denetimi ile kay›t ve
muhasebelefltirilmesinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek
amac›yla düzenlenmifltir. 

DDaayyaannaakk

MMaaddddee 22.. Bu Esaslar, 278 say›l› Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›ndaki Kanun hükümleri ile 2006
Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri ve TÜB‹TAK Kamu
Kurumlar› Araflt›rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program›na ve
TÜB‹TAK Birimlerince Yürütülen Projelere ‹liflkin Yönetmeli¤in 17/e
maddesi hükmü gere¤ince haz›rlanm›flt›r.

TTaann››mmllaarr

MMaaddddee 33.. Bu Esaslarda geçen;

TTÜÜBB‹‹TTAAKK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu’nu,

KKuurruumm : TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmesi kabul
edilen proje karfl›l›¤› hesaplar›na para
aktar›lan genel ve özel bütçeli idareler
d›fl›ndaki kamu kurum ve kurulufllar›n›, 



ESASLAR X/3

PPrroojjee : TÜB‹TAK Destek mevzuat›nda tan›mlanan
projeleri, 

YYöönneettmmeelliikk : TÜB‹TAK Kamu Kurumlar› Araflt›rma
Gelifltirme Projeleri Destekleme Program›na
ve TÜB‹TAK Birimlerince Yürütülen Projelere
‹liflkin Yönetmeli¤i,

PPrroojjee SSöözzlleeflflmmeessii : Desteklenmesi kabul edilen projeyle ilgili
olarak Müflteri, Proje Yürütücüsü kurum ve
kurulufllar ile TÜB‹TAK aras›nda
Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyar›nca
imzalanan sözleflmeyi,

PPrroojjee HHeessaabb›› : Kurum taraf›ndan proje ad›na aç›lan ve proje
karfl›l›¤› aktar›lan tutarlar›n izlendi¤i banka
hesab›n›, 

ifade eder.

TTrraannssffeerriinn YYaapp››llmmaass››

MMaaddddee 44.. Projenin TÜB‹TAK taraf›ndan kabulünü ve sözleflmenin
imzalanmas›n› müteakip, proje bütçesi ve süresi dikkate al›narak nakit
durumu, sözleflme hükümleri ve ödeme plan› çerçevesinde transfer
ifllemi, proje ad›na aç›lacak hesaba yap›l›r.

HHaarrccaammaallaarr››nn YYaapp››llmmaass›› ((SSaatt››nnaallmmaa,, MMuuaayyeennee vvee KKaabbuull ‹‹flfllleemmlleerrii))

MMaaddddee 55.. Proje kapsam›nda yap›lacak harcamalar, proje
sözleflmesinin eki niteli¤inde olan ve TÜB‹TAK taraf›ndan kabul edilen
öneri formu ile proje bütçesinde yer alan harcama kalemlerini kapsar.

Sat›n al›nan mal ve hizmete iliflkin olarak düzenlenen fatura ve
benzeri belgeler Kurum ad›na düzenlenir

Proje kapsam›nda yap›lacak sat›nalma, muayene ve kabul ifllemleri
kurumun kendi mevzuat› ve genel hükümler çerçevesinde
gerçeklefltirilir. Sat›n al›nan demirbafl muayene ve kabul ifllemleri
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yap›ld›ktan sonra, sözleflme hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, Kurum
ayniyat›na kaydedilir.

Projenin baflar› ile tamamland›¤›n›n TÜB‹TAK taraf›ndan kabulüne
ba¤l› olarak, proje kapsam›nda sat›nal›nan malzemelerin mülkiyeti
proje yürütücüsü kurum/kurulufllara aittir; ancak, Yönetmelik
kapsam›nda desteklenen projelerde proje kapsam›nda sat›nal›nan ve
proje sonuçlar›n›n uygulanmas›na yönelik olarak kullan›lacak malzeme
ve cihazlar›n mülkiyeti TÜB‹TAK’›n onay› ile müflteriye devredilir.

MMuuhhaasseebbee vvee ÖÖddeemmee ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 66.. Kurum taraf›ndan proje kapsam›nda yap›lan
harcamalara iliflkin muhasebe ve ödeme ifllemleri Kurumun tabi oldu¤u
mevzuat hükümlerine göre gerçeklefltirilir.

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 77.. Projenin bilimsel ve mali yönden izlenmesi TÜB‹TAK
taraf›ndan yap›l›r. ‹zleme, yönetmelik ve sözleflmede belirtilen usullerle
gerçeklefltirilir. ‹zleme sonucuna göre devam› uygun görülen
projelerde Yönetmelik, sözleflme, ödeme plan› ve nakit durumuna
transfer ödemelerine devam edilir.

TTrraannssffeerriinn DDuurrdduurruullmmaass››

MMaaddddee 88.. Projenin yürütülmesi s›ras›nda, projenin Yönetmelik
ve/veya bu Esaslarda öngörülen flekilde yürütülemeyece¤inin
anlafl›lmas› halinde, sözkonusu proje için yap›lacak transfer ifllemi
durdurulur ve varsa proje için özel hesaba aktar›lan tutarlardan
kalanlar TÜB‹TAK’a iade edilerek proje bu Esaslar kapsam› d›fl›nda
tamamlan›r.



ESASLAR X/34

PPrroojjee SSoonnuu ‹‹flfllleemmlleerrii

MMaaddddee 99.. Yönetmelik hükümleri do¤rultusunda TÜB‹TAK
taraf›ndan yap›lacak de¤erlendirme sonucunda sonuç raporunun
kabulü halinde proje sonuçland›r›lm›fl say›l›r ve varsa proje hesab›nda
kalan bakiye kurum taraf›ndan TÜB‹TAK'a iade edilir.

BBeellggeelleerriinn MMuuhhaaffaazzaass››

MMaaddddee 1100.. Projelerle ilgili her türlü gelir ile harcama ve giderlere
iliflkin belgeler genel hükümlere göre muhafaza edilir ve gerekti¤inde
TÜB‹TAK'›n denetimine haz›r halde bulundurulur.

MMaallii DDeenneettiimm

MMaaddddee 1111.. Bu esaslar kapsam›nda proje hesab›na transfer edilen
tutarlar Kurumun tabi oldu¤u denetim kurallar›na tabi olup,
düzenlenen denetim raporlar›n›n proje iliflkin bölümleri Kurum
taraf›ndan TÜB‹TAK'a gönderilir. 

Ayr›ca TÜB‹TAK gerekti¤inde bu Esaslar kapsam›nda transfer
edilen tutara iliflkin olarak inceleme ve denetim yapma yetkisine
sahiptir.

HHaakkss››zz vvee//vveeyyaa FFaazzllaa ÖÖddeemmeelleerr

MMaaddddee 1122.. Yap›lan denetim ve incelemeler sonucunda haks›z
ve/veya fazla ödeme yap›ld›¤›n›n anlafl›lmas› durumunda sözkonusu
ödemeler ilgililerinden 6183 say›l› Kanun uyar›nca iflleyecek faizi ile
birlikte tahsil edilir.

CCeezzaaii HHüükküümmlleerr 

MMaaddddee 1133.. Projeyle ilgili harcamalara iliflkin olarak sahte ve
muhteviyat› itibar›yla yan›lt›c› belge ve bilgi verilmesinden dolay› fazla
ve/veya haks›z ödeme yap›ld›¤›n›n tespiti halinde sözkonusu ödemeler
sorumlular›ndan 6183 say›l› Kanun uyar›nca iflleyecek faizi ile birlikte
tahsil edilir. Ayr›ca fiilin Türk Ceza Kanunu bak›m›ndan suç teflkil
etmesi durumunda ilgililer hakk›nda yasal ifllem yap›l›r. 
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SSoorruummlluulluukkllaarr

MMaaddddee 1144.. Projelerin yürütülmesinde görev alanlar Yönetmelik ve
sözleflmede belirtilen hükümlere uygunlu¤un sa¤lanmas›ndan;
harcamalar›n gerçeklefltirilmesi aflamas›nda görev alanlar ise ifllemlerin
Kurumun tabi oldu¤u mevzuat hükümlerine uygunlu¤undan
sorumludurlar.

MMuuaaffiiyyeett vvee ‹‹ssttiissnnaallaarr

MMaaddddee 1155.. Bu Esaslar kapsam›nda yürütülen projelere iliflkin
olarak yap›lan harcamalarda, çeflitli mevzuatla TÜB‹TAK’a tan›nm›fl
olan tüm muafiyet ve istisnalar uygulan›r.

GGiizzlliilliikk

MMaaddddee 1166.. Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizlili¤i esas olup, bu
süreçte yer alan ilgililerle birlikte Kurum bu gizlili¤in ihlalinden
sorumludur.

YYüürrüürrllüükk

MMaaddddee 1177.. Bu Esaslar 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere Bilim Kurulu taraf›ndan kabul edildi¤i tarihte yürürlü¤e
girer.

YYüürrüüttmmee

MMaaddddee 1188.. Bu Esaslar TÜB‹TAK Baflkan› taraf›ndan yürütülür.


