TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKN‹K ARAÞTIRMA KURUMU
MARMARA ARAÞTIRMA MERKEZ‹ ALTYAPI YEN‹LEME
VE GEL‹ÞT‹RME YATIRIM HESABI YÖNETMEL‹Ú‹ (*)

Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) Marmara Araßt›rma Merkezi (MAM)›n fiziksel alt
yap›s›na teknolojik gelißmelere paralel olarak güncelli¤inin korunmas›
için gerekli finansman kaynaklar›n›n sürekli olarak olußturulmas›n›
sa¤lamak üzere Marmara Araßt›rma Merkezi (MAM) bünyesinde
kurulan, Altyap› Yenileme ve Gelißtirme Yat›r›m Hesab›'n›n olußumu ile
çal›ßma usul ve esaslar› düzenlenmektedir.
Hukuksal Dayanak
Madde 2. Bu yönetmelik, 17.7.1963 tarih ve 278 say›l› Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araßt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) Kurulmas› Hakk›nda
Kanunun 498 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile de¤ißik 4 üncü
maddesi uyar›nca haz›rlanm›ßt›r.
Tan›mlar
Madde 3. Bu yönetmelikte geçen tan›mlardan:
MAM

: TÜB‹TAK Marmara Araßt›rma Merkezi'ni,

YATIRIM HESABI : Marmara Araßt›rma Merkezi altyap›
yenileme ve gelißtirme yat›r›m hesab›n›
ifade eder.
Yat›r›m Hesab›n›n Olußumu
Madde 4. Yat›r›m Hesab›, MAM'›n müßteri odakl› endüstriyel
proje yetene¤inin, Dünya Bankas› Endüstriyel Teknoloji Projesi
(*) Bilim Kurulu’nun 10.04.1999 tarih ve 65 say›l› toplant›s›nda kabul edilmißtir.
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Kredisinin MAM'a tahsis edilen bölümünün katk›s›yla gelißtirilmesi
sonucunda elde edilecek sözleßmeli proje gelirlerinden ayr›lacak 10
(on) milyon ABD Dolar›ndan olußur.
Yat›r›m hesab› kaynaklar›n›n mali piyasalarda de¤erlendirilmesi
sonucu elde edilecek nema ile bu yönetmelik esaslar›na göre finanse
edilen yat›r›mlar›n geri ödemeleri yat›r›m hesab›n›n gelirlerini
olußturur.
Yat›r›m Hesab›n›n Kullan›lmas›
Madde 5. Yat›r›m hesab› kaynaklar›, ancak MAM'›n fiziksel alt
yap›s›n›n teknolojik gelißmelere paralel olarak güncelli¤inin korunmas›
için yap›lacak yat›r›m harcamalar›n›n finansman›nda kullan›labilir.
Yat›r›m hesab›nda biriken miktar toplam hesap miktar›n›n
%25'ine ulaß›l›ncaya kadar hesaptan para çekilemez.
Hangi yat›r›mlar›n yat›r›m hesab› kaynaklar›ndan finanse
edilebilece¤ine MAM baßkan›n›n baßkanl›¤›nda, MAM Baßkan
Yard›mc›lar› ve MAM'a ba¤l› Enstitülerden birinin Müdürü'nün
kat›l›m›yla kurulan "Yat›r›m Hesab› Kurulu" karar verir.
Kurul üyesi Enstitü Müdürü ad çekmeyle belirlenir ve kurulda bir
y›l süreyle görev yapar. Kuruldaki görevi biten Enstitü Müdürü, öteki
Enstitü Müdürlerinin hepsi Yat›r›m Hesab› Kurulunda görev al›ncaya
kadar bir sonraki ad çekmeye kat›lamaz.
Kullan›m Öncelikleri
Madde 6. Yat›r›m hesab› taraf›ndan kredilendirilecek MAM
yenileme yat›r›mlar›n›n öncelikleri, MAM Yönetim Kurulu taraf›ndan
belirlenir. Yat›r›m hesab› kaynaklar›ndan, kullan›m amaçlar› ve
belirlenen öncelikler d›ß›nda hiçbir harcama yap›lamaz, kredi aç›lamaz,
borç verilemez, baßka hesaba aktarma yap›lamaz.
Yat›r›m hesab› kullan›m›n›n de¤erlendirilmesi için MAM Yönetim
Kurulu'unca "Performans De¤erlendirme Esaslar›" belirlenir.
MAM Baßkan› üç ayda bir MAM Yönetim Kurulu'na, yat›r›m
hesab›n›n çal›ßmalar› ve hesaplar› hakk›nda bilgi sunar.
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Mali Konular
Madde 7. Yat›r›m Hesab›n›n ita amiri MAM Baßkan›d›r. Yat›r›m
hesab›ndan yap›lacak harcamalarda yürürlükteki TÜB‹TAK mevzuat›
hükümleri uygulan›r. Harcamalarda hesap bakiyesinin harcama tutar›n›
karß›lamas› esast›r; gerçekleßmemiß yat›r›m hesab› gelirlerine
dayanarak harcama yap›lamaz, harcama taahhüdünde bulunulamaz.
Yat›r›m hesab›ndan yap›lan harcamalarda, sat›nal›nacak ürünlerin
yaln›z fatura bedelleri de¤il, ißletmeye al›n›ß maliyetine dahil taß›ma,
sigorta, vergi, harç vb. giderler de dikkate al›n›r. Yap›lan harcamalar,
ABD Dolar› karß›l›¤› esas al›narak kayda geçirilir.
Geri Ödeme
Madde 8. Yat›r›m hesab›ndan yap›lacak tüm harcamalar,
harcaman›n yap›ld›¤› y›l› izleyen y›l›n sonundan baßlamak üzere dört
y›lda ve y›ll›k taksitlerle, kayna¤› kullanan Enstitünün proje
gelirlerinden, yat›r›m hesab›na geri ödenir. Y›ll›k taksitler kullan›lan
kredinin yüzde 15'inden az olamaz.
Geri ödemeler, ödeme tarihindeki ABD Dolar› karß›l›¤› esas
al›narak yap›l›r.
MAM Baßkanl›¤›, y›ll›k gider bütçesinin haz›rlanmas›nda, geri
ödeme taksitlerine yeterli ödene¤i ay›rmaktan sorumludur.
Yat›r›m Hesab›n›n Denetimi
Madde 9. Yat›r›m hesaplar› 278 say›l› Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araßt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanun'da belirtilen denetim
organlar› ve gerekti¤inde TÜB‹TAK Baßkanl›¤›'nca denetlenir.
Yürürlük
Madde 10. Bu yönetmelik Bilim Kurulunca kabul edildi¤i tarihte
yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 11. Bu yönetmelik hükümlerini TÜB‹TAK Baßkan› yürütür.
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