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TRANSFER ÖDEMESİ BAŞVURUSU 

S1: Projemiz kabul edildi, destek karar yazısı kuruluşumuza ulaştı. Transfer 
ödemesi alabilir miyiz? 

C: Transfer ödemesi talep etmek için proje sözleşmesinin imzalanmış olması 
gerekmektedir. Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra S6’daki programlarda 
desteklenen projeleriniz için teminat/kefalet mektubu veya senetle transfer ödemesi 
talep edebilirsiniz.  

S2: Transfer ödemesi almak için ne yapmamız gerekir? 

C: Öncelikle sözleşmenizin imzalanmış olması gerekir. Daha sonra TEYDEB Mali 
Hususlar ve Ödeme sayfasından gerekli bilgi ve belgelere ulaşarak teminat mektubu 
veya KGF kefalet mektubu veya senetle başvurunuzu yapabilirsiniz. 

S3: Transfer ödemesi için ayrı hesap açmamız gerekir mi? 

C: Evet, Transfer ödemesi için ayrı ve sadece transfer ödemesi için kullanılacak bir 
hesap açıp hesap bilgilerini transfer başvurusu aşamasında TÜBİTAK’a bildirmeniz 
gerekir.  

S4: Transfer ödemesi hesabını değiştirebilir miyiz? 

C: Hayır, TÜBİTAK tarafından transfer ödemesi yapıldıktan sonra hesap değişikliği 
kabul edilmemektedir.  

S5: Transfer ödemesi başvurusu için herhangi bir son tarih var mı? 

C: Proje destek bitiş tarihine 6 aydan az kaldığında transfer ödemesi yapılmamaktadır, 
bu zamana kadar transfer ödemesi başvurusu yapılabilir.  

S6: Hangi programlarda transfer ödemesi yapılmaktadır? 

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1501/icerik-mali-hususlar-ve-odeme
https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1501/icerik-mali-hususlar-ve-odeme
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C: TEYDEB tarafından yürütülen 1501, 1507, 1509, 1511, 1513, 1514, 1515, 1601 ve 
Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında transfer ödemesi 
yapılmaktadır. Ancak, açılan çağrılarda transfer ödemesi (ön ödeme) 
yapılmayacağının belirtilmesi durumunda söz konusu çağrı kapsamında transfer 
ödemesi yapılamamaktadır.  
 
S7: En fazla ne kadar transfer ödemesi talep edebiliriz? 

C: Transfer ödemesi talebi için öncelikle ilgili destek programı mevzuatındaki transfer 
ödemesi hükümleri göz önüne alınmalıdır. Genel olarak teminat veya kefalet 
mektubuyla yapılan başvurularda TÜBİTAK tarafından “Destek kapsamına alınan 
tahmini maliyet” veya “Destek kapsamında kalan tahmini maliyet” tutarının %25’i 
oranında transfer ödemesi talep edebilirsiniz. Örnek: “Destek kapsamına alınan 
tahmini maliyet” tutarı veya “Destek kapsamında kalan tahmini maliyet” tutarı 
1.000.000 TL ise %25’i oranında yanı 250.000 TL transfer ödemesi talep edebilirsiniz. 
Senet için bkz: S14. 

 

TEMİNAT/KEFALET MEKTUBU İLE TRANSFER ÖDEMESİ 

S8: Teminat/kefalet mektubunda teminat tutarı ne kadar olmalı? 

C: Talep edilen tutarın %25 fazlası kadar teminat sunmanız gerekir. Örnek: “Destek 
kapsamına alınan tahmini maliyet” tutarı 1.000.000 TL ise %25’i oranında, yani 
250.000 TL transfer ödemesi talep edilebilir. Bunun için de talep tutarının %25 fazlası 
olan 312.500 TL’lik teminat/kefalet mektubu sunulması gerekir.   

S9: Projenin her döneminde transfer ödemesi almak için ilave teminat/kefalet 
mektubu mu vermememiz gerekiyor? 

C: Hayır. Teminat veya kefalet mektubu karşılığı TÜBİTAK tarafından her dönem 
transfer ödemesi yapılmaktadır. İlave teminat mektubu talep edilmemektedir. Ancak 
projenin bitimine 6 aydan az bir süre kala transfer ödemesi yapılmamaktadır. Örnek: 
01/01/2022 tarihinde başlayıp 31/12/2023 tarihinde biten bir proje için 2022/1 
döneminde transfer ödemesi başvurusu yapılması durumunda 2022/1, 2022/2 ve 
2023/1 dönemleri için transfer ödemesi yapılabilecektir. Ancak dönem değerlendirme 
süreçlerinin uzaması sonucu proje bitimine 6 aydan az bir süre kalması halinde daha 
az dönem için transfer ödemesi yapılması söz konusu olabilmektedir.   

S10: Transfer ödemesi aldıktan sonra teminat mektubunu değiştirilebilir miyiz? 

C: Zorunlu durumlar (banka şubesinin kapanması, şirket merkezinin değişmesi, vb) 
dışında TÜBİTAK tarafından transfer ödemesi yapıldıktan sonra teminat mektubu 
değiştirilmemektedir. Zorunlu durumların oluşması halinde TÜBİTAK’a yazılı olarak 
başvurulması gerekir. Değişiklik talebinin TÜBİTAK tarafından uygun bulunması 
halinde formatı TÜBİTAK tarafından belirlenen teminat mektubunun sunulması 
durumunda teminat mektubu değiştirilebilir.   
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S11: TÜBİTAK’tan teminat mektubu karşılığı transfer ödemesi aldık ancak daha 
fazla transfer ödemesi almak istiyoruz. İlave teminat mektubu vererek daha fazla 
transfer ödemesi alabilir miyiz? 

C: Hayır, TÜBİTAK tarafından transfer ödemesi yapıldıktan ilave teminat mektubu 
vererek veya mevcut teminat mektubunun limitini artırarak daha fazla transfer ödemesi 
alamazsınız.  

S12: Teminat/kefalet mektubu ile senet karşılığı transfer ödemesinin farkları 
nedir? 

C: Teminat mektubunda proje destek bitiş tarihinize 6 ay kalaya kadar her dönem 
transfer ödemesi almaya devam edersiniz. Ancak, senetle transfer ödemesi tek sefere 
mahsus olup,  ikinci bir ödeme yapılmaz. Ayrıca senetle ödemenin 2 dönemde mahsup 
edilmesi gerekir, aksi halde mahsup sonrası kalan tutar gecikme faiziyle geri istenir. 

S13: Çalıştığımız banka TÜBİTAK tarafından oluşturulan teminat mektubu 
formatını kabul etmiyor. Bu formatta değişiklik yapabilir miyiz? 

C:Hayır. TÜBİTAK tarafından formatı belirlenen teminat mektubu metninde değişiklik 
yapılması kabul edilmemektedir.   

 

SENET KARŞILIĞI TRANSFER ÖDEMESİ 

S14: Senetle transfer ödemesi hangi programlarda var? 

C: Senetle transfer ödemesi 1501, 1507, 1509, 1511 ve Yenilik Destek Programı 
Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında yapılmaktadır.  

S15: Senetle karşılığı en fazla ne kadar transfer ödemesi talep edebiliriz? 

C: Proje başvuru tarihi 03/11/2022’den önce olan projeler için en fazla 150.000 TL, 
03/11/2022’den sonra olan projeler için en fazla 300.000 TL’ye kadar senetle transfer 
ödemesi talep edebilirsiniz.  

S16: Senetle transfer ödemesi için ne kadar teminat sunmamız gerekiyor? 

C: Talep edilen transfer ödemesi tutarının %25 fazlası kadar senet sunulması 
gerekmektedir. Ancak talep edilen transfer tutarı hiçbir durumda 300.000 TL’den fazla 
olamaz.  

Örnek 1: Senetle başvuracağınız proje bütçeniz 400.000 TL ve üzerinde ise en fazla 
300.000 TL talep edebilirsiniz. Bunun için talep tutarının %25 fazlası olan 375.000 TL 
senet sunmanız gerekmektedir. 

Örnek 2: KOBİ ölçeğinde ve bütçeniz 400.000 TL’nin altında, örneğin 300.000 TL ise 
225.000 TL (300.000 X %75) senetle transfer ödemesi talep edilebilir. Bunun için 
talebin %25 fazlası olan 281.250 TL senet sunmanız gerekmektedir. 

S17: 300.000 TL’den daha fazla transfer ödemesine ihtiyacımız var. 300.000 TL’lik 
talep için senetle, kalanını da teminat mektubu olarak başvurabilir miyiz?  
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C: Hayır. Ya senetle ya da teminat mektubuyla başvurmalısınız. 

S18: İki veya daha fazla projemiz desteklenmeye hak kazandı, hepsi için ayrı ayrı 
senetle transfer ödemesi başvurusu yapabilir miyiz? 

C: Hayır. Aynı anda birden fazla proje için senetle transfer ödemesi yapılmaz. Biri için 
senetle başvuruyorsanız diğerlerinde teminat mektubuyla başvurabilirsiniz. Bir projede 
senet karşılığı transfer ödemesi mahsubunuz artıya geçtiğinde diğer projeniz için de 
senetle başvuruda bulunabilirsiniz. 

S19: Senetle transfer ödemesi aldığımızda nelere dikkat etmeliyiz? 

C: Senetle transfer ödemesinde tutarın 2 dönemde mahsup edilmesi gerekmektedir. 
Aksi halde kalan tutar ödemenin yapıldığı gün baz alınarak gecikme faiziyle tahsil 
edilecektir.  Senetle transfer ödemesi aldıysanız 2 dönemde en az mahsup işlemini 
gerçekleştirecek kadar proje ile ilgili harcama ve gider TÜBİTAK’a sunulmalıdır.   

S20: İki dönem nasıl hesaplanıyor? 

C: Senetle transfer ödemesinin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu dönem ile takip eden 
dönem 2 dönem olarak dikkate alınmaktadır. Örnek:13.03.2022 tarihinde senetle 
transfer ödemesi yapılması durumunda, 13.03.2022 tarihinin içinde bulunduğu 2022/1 
dönemi ile takip eden dönem olan 2022/2 dönemi 2 dönemdir.  

S21: İki dönemde mahsup edilmezse faiz hesaplanıyor mu? 

C20: Evet. Senetle transfer ödemesinin 2 dönemde mahsup edilememesi durumunda 
mahsup sonrası kalan tutar 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi 
uygulanarak TÜBİTAK tarafından tahsil edilir.  

Örnek 1: Kuruluş, 13.03.2022 tarihinde senetle 150.000 TL transfer ödemesi almıştır.  
Kuruluş 2022/1 döneminde 100.000 TL ve 2022/2 döneminde 200.000 TL TÜBİTAK’a 
harcama ve gider beyan etmiştir. Kuruluş aldığı transfer ödemesinden (150.000 TL) 
daha fazla harcama ve gider (300.000 TL) sunduğu için mahsuplaşma sonrası alacağı 
oluşmuştur. 

Örnek 2: Kuruluş, 13.03.2022 tarihli ödeme belgesi ile senetle 150.000 TL transfer 
ödemesi almıştır.  Kuruluş 2022/1 döneminde 60.000 TL ve 2022/2 döneminde 70.000 
TL TÜBİTAK’a harcama ve gider beyan etmiştir. Kuruluş aldığı transfer ödemesinden 
(150.000 TL) daha az harcama ve gider (130.000 TL) sunduğu için mahsuplaşma 
sonrası ödemesi gereken tutar çıkmıştır. Bu durumda mahsuplaşma sonrası kalan 
tutar olan 20.000 TL’yi ödeme emri belgesi tarihi olan 13.03.2022’den itibaren faiziyle 
birlikte TÜBİTAK’a iade edecektir.  

 

TRANSFER ÖDEMESİNİN SÜRESİ 

S22: Başvuru sonrası ne kadar sürede ödeme alabiliriz? 

C: TÜBİTAK’ın bütçe ve nakit imkânları dikkate alınmak koşuluyla başvuru sonrası 
ortalama 2-3 hafta içinde ödeme gerçekleştirilmektedir. 
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TRANSFER ÖDEMESİ KULLANIMI 

S23: Transfer ödemesini şirketin proje kapsamında olmayan diğer giderleri için 
kullanabilir miyiz? 

C: Hayır, transfer ödemesi sadece proje kapsamındaki harcama ve giderler için 
kullanılır. Proje kapsamı dışında kullanım yapılması halinde amaç dışı kullanım olarak 
değerlendirilir.  

S24: Transfer ödemesini daha önce TÜBİTAK’a sunduğumuz harcama ve 
giderlere mahsup edebilir miyiz? 

C: Hayır. Transfer ödemesini TÜBİTAK’a henüz sunmadığınız dönem/dönemlere ait 
harcama ve giderlerde kullanabilirsiniz.  

S25: 2021/1 dönem raporunda TÜBİTAK’a 250.000 TL gider sunduk. 15/10/2021 
tarihinde TÜBİTAK’tan 400.000 TL transfer ödemesi aldık. 2021/1 döneminde 
TÜBİTAK’a sunduğumuz gideri aldığımız transfer ödemesine mahsup edebilir 
miyiz? 

C: Hayır. Transfer ödemesini TÜBİTAK’a henüz sunmadığınız dönem/dönemlere ait 
harcama ve giderlerde kullanmanız gerekmektedir. TÜBİTAK’a daha önce 
sunduğunuz giderlere mahsup edemezsiniz.   

S26: 2021/2 dönem raporunu henüz TÜBİTAK’a sunmadık. 15/10/2021 tarihinde 
TÜBİTAK’tan transfer ödemesi aldık.  Transfer tutarı kuruluşumuza aktarılmadan 
önce 01/09/2021 tarihinde 15.000 TL + KDV bedelle aldığımız makine bedelini 
transfer ödemesine mahsup edebilir miyiz? 

C: Evet. Transfer ödemesi aldığınız dönem raporunu TÜBİTAK’a henüz sunmadığınız 
için makine bedeli olan 15.000 TL’yi transfer ödemesine mahsup edebilirsiniz. Ancak, 
TÜBİTAK tarafından KDV desteklenmediği için KDV tutarını mahsup edemezsiniz. 

S27: Proje kapsamında alım yapmak istiyoruz. Satıcı firma avans istiyor. 
Transfer ödemesi hesabından avans ödemesi yapabilir miyiz? 

C: Evet. Ancak ilgili alıma ait faturanın mutlaka proje süresi içerisinde olması 
gerekmektedir. Fatura tarihi proje bitiş tarihi sonrası olması halinde amaç dışı kullanım 
olarak değerlendirilecektir.  

S28: Proje kapsamında 20.000 TL + KDV bedelle alet/teçhizat alacağız. TÜBİTAK 
KDV’yi desteklemediği için transfer ödemesi için aldığımız tutardan nasıl ödeme 
yapacağız? 

C: KDV Hariç tutarı transfer hesabından kuruluşun diğer hesabına aktararak ödeme 
yapabilirsiniz. KDV Tutarını kuruluşun diğer hesabından transfer hesabına aktararak 
da ödeme yapmanız mümkün. Ayrıca KDV Hariç tutarı transfer hesabından, KDV’yi de 
kuruluşun diğer hesabından satıcının hesabına aktarabilirsiniz.  
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S29: TÜBİTAK’tan transfer ödemesi aldık. Ancak transfer ödemesi aldıktan 
sonraki dönemlere ait tüm ödemeleri kuruluşumuz öz kaynakları ile yaptık. Bu 
durumda transfer hesabındaki tutarı kuruluşumuz hesabına aktarıp kullanabilir 
miyiz? 

C: Evet. Transfer hesabındaki tutar TÜBİTAK’a beyan ettiğiniz KDV hariç tutar az veya 
eşit ise kuruluşunuz hesabına aktarıp kullanabilirsiniz. 

S30: Transfer ödemesini vadeli hesapta değerlendirebilir miyiz? 

C: Evet. Ancak dönem sonunda veya proje sonunda faiz gelirinin mutlaka TÜBİTAK’a 
aktarılması gerekmektedir. 

S31: Projenin son dönem değerlendirmesi TÜBİTAK tarafından tamamlandı ve 
TÜBİTAK tarafından kuruluşumuza yapılacak dönem ödemesi oluştu. Bu 
durumda transfer hesabında kalan tutarı kullanabilir miyiz? 

C: Evet, son dönem mahsuplaşması tamamlandıktan sonra TÜBİTAK’a iade edilecek 
tutarın olmaması halinde transfer hesabında kalan tutar kuruluşunuza aittir. Bu tutarı 
istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.  

S32: Proje kapsamında 30.000 TL+ KDV bedelle makine alacağız. Destek karar 
yazısında TÜBİTAK bu makineyi oransal olarak destekleyeceğini belirtiyor. 
Transfer hesabından ödeme yaparken oransal destek dikkate alınacak mı? 

C: Transfer hesabından kullanım yaparken oransal destek dikkate alınmaz. Soruda 
belirttiğiniz makine bedeli için transfer hesabından 30.000 TL ödeme yapıp bu tutarı 
TÜBİTAK’a beyan edebilirsiniz.   

S33: TÜBİTAK proje kapsamında destek oranı uygulayarak ödeme yapıyor. 
Transfer hesabından ödeme yaparken destek oranı dikkate alınacak mı? 

C: Transfer hesabından kullanım yaparken destek oranı dikkate alınmaz. TÜBİTAK’a 
beyan edeceğiniz KDV hariç tutar kadar transfer hesabından kullanım yapabilirsiniz.    

S34: Transfer hesabından personel maliyeti için kullanım yapabilir miyiz? 

C: Transfer hesabı proje kapsamındaki harcama ve giderleri finanse etmek için 
yapılmaktadır. Bu kapsamda personel maliyeti için de kullanım yapabilirsiniz. Ancak, 
personel maliyeti için G011 formunda TÜBİTAK’a sunacağınız TOPLAM MALİYET 
kadar kullanım yapabilirisiniz. Örnek: 15/10/2021 tarihinde TÜBİTAK’tan 400.000 TL 
transfer ödemesi alınmıştır.  2021/1 döneminde Personel Giderleri Formu (G011) ile 
TÜBİTAK’a 50.000 TL personel maliyeti beyan edilmiştir. Bu durumda transfer 
ödemesi hesabından 50.000 TL kullanım (kuruluşunuzun diğer hesabına aktarım veya 
bu tutar kadar personel maliyeti ödemesi) yapabilirisiniz.  

S35: Transfer hesabından kullanım yaparken açıklama yazmamız gerekir mi? 

C: Transfer hesabının proje faaliyetleri için kullanıldığını kontrol etmek için açıklama 
yazılmalıdır. Bu açıklamaların TÜBİTAK’a beyan ettiğiniz harcama ve giderlere ait 
bilgilerle uyumlu olması gerekmektedir. (Örnek: 123456 numaralı fatura ödemesi). 
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AMAÇ DIŞI KULLANIM 

S36: Amaç dışı kullanım ne demektir? Bunun bir yaptırımı var mı? 

C: Proje kapsamında olmayan harcama ve giderlerin ödenmesi, transfer ödemesi için 
aktarılan tutarın kuruluşun diğer hesaplarına aktarılarak rutin firma faaliyet 
ödemelerinin yapılması, KDV’nin ödenmesi veya TÜBİTAK’a beyan edilmeyen 
harcama ve giderlerin ödenmesi ya da TÜBİTAK’a daha önce sunulan dönem 
harcamalarına mahsup edilmesi gibi durumlar amaç dışı kullanım olarak 
değerlendirilmektedir. Amaç dışı kullanım durumunda amaç dışı kullanım tarihi ile 
ödeme/mahsup tarihi arasında faiz hesaplanmaktadır.  

 

TEMİNAT İADESİ 

S37: Teminat/kefalet mektubumu ne zaman iade alabilirim? 

C: Projenin son dönem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra TÜBİTAK tarafından 
yapılacak destek ödemesi olması ve PRODİS üzerinde projenin kodu 80 olduğu zaman 
dilekçe ile teminat/kefalet mektubunuzu iade talep edebilirisiniz. Projenin kodu 80 
olmadan yapılan iade talepleri işleme alınmamaktadır.   

S38: Teminat/kefalet mektubumuzu iade almak için yazılı olarak başvuru 
yapmamız gerekiyor mu? 

C: Transfer ödemesi başvuru aşamasında teminat/kefalet mektubunun nasıl iade 
edileceğini belirtmeniz durumunda yazılı olarak başvuru yapmanıza gerek yoktur. 
PRODİS üzerinde projenin kodu 80 olduktan sonra TÜBİTAK teminat mektubunu 
transfer ödemesi başvuru dilekçenizde belirttiğiniz yere doğrudan iade eder. Kefalet 
mektubunuz ise doğrudan Kredi Garanti Fonu’na iletilir. 

S39: Senet karşılığı transfer ödemesi mahsubum tamamlandı, senedi iade 
alabilir miyim? 

C: Senet kuruluşlara iade edilmemektedir. Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra 
TÜBİTAK senedi mevzuat hükümlerine göre iptal edecektir. Bunun için TÜBİTAK’a 
başvuru yapılmasına gerek yoktur.  
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TÜBİTAK 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 

 Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES) 

TÜBİTAK Ek Hizmet Binası İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 
51/C Çankaya/ANKARA 

 

 

 

Transfer ödemesi ile ilgili diğer sorularınız için: mades.teydeb@tubitak.gov.tr 

mailto:mades.teydeb@tubitak.gov.tr,%20taha.yekeler@tubitak.gov.tr?subject=Transfer%20%C3%96demesi%20Ba%C5%9Fvurusu
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