
1 /7   

Rapor Sayısı : YMM.....................................                                                                  Tarih:  …./…./20.... 
 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AR-GE LABORATUVARI HARCAMALARI DEĞERLENDİRME 

VE TASDİK RAPORU  
 
 

Başvurusu Yapılan Programın  Adı 1515 -Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 

 
Proje Numarası ve Adı .................. - ............................... 

Raporun Kapsadığı Dönem Aralığı …../…/20… -…./…./20…  

Dönemi  

Proje Destek Başlama Tarihi …../…../20…. 

Proje Destek Bitiş Tarihi …../…../20…. 

 

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin 

Adı Soyadı ..................... 

T.C.Kimlik No ..................... 

Bağlı Olduğu Oda ve Oda Sicil No  - ............. 

 
Adresi ..................... 

Telefon ..................... 

Faks ..................... 

E-Posta .............@............ 

 

Kuruluşun 

 
Ünvanı  

Vergi Kimlik Numarası  

Yetkili İmza Sahibi Adı Soyadı ve 

Ünvanı 

..................... 

 
Adresi 

..................... 

Ar-Ge Laboratuvar Yönetcisinin Adı 

Soyadı 

 

Telefon ..................... 

Faks ..................... 

E-Posta .............@.................. 

mailto:ulus@sistem-ymm.com


2 
/7 

  

A) GENEL BİLGİLER 
 
1- Kuruluşa ve Ortaklara İlişkin Bilgiler;  

Kuruluş türü; ............Şirket. 

Kuruluş Kişileri - Ortaklar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdür,   vb.  

T.C. Kimlik No/Pasaport 

No/Vergi Kimlik No 

Kişi Adı - Soyadı/Tüzel 

Kişi Ünvanı 
Ünvan/Görev 

Ortaklık 

Durumu 

    

    

 

 

2- Firma ile Yeminli Mali Müşavir arasında "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Laboratuvarı Harcamaları 

Değerlendirme ve Tasdik Raporu" veya "Tam Tasdik Raporu" için yapılan sözleşme bilgileri: 
 

Sözleşme Konusu ..................... 

Sözleşme Sayısı ....................... 

Sözleşme Tarihi ....................... 

 
B) USUL İNCELEMELERİ 
 

1- "…….." döneme ilişkin yasal defterlerin merkez ve şubeler itibariyle cinsi, tasdik yeri, tasdik 

makamı, tasdik tarihi ve tasdik numarası (e-defterde Tasdik Yeri ve Tasdik Makamı “GİB”, Tasdik 

Tarihi ve Tasdik Numarası olarak da GİB e-defter onay yazısının tarih ve numarası): 

  

Defter 

Cinsi 

Tasdik 

Yeri 

Tasdik 

Makamı 

Tasdik 

Tarihi 

Tasdik 

Numarası 

     

     

     

 
2- Mali Raporun ve Gider Formlarının usul incelemesi,  Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama 

Kılavuzunda belirtilen esas ve kurallar çerçevesinde Yapılmıştır/Yapılmamıştır. 
 
3- Kuruluşun incelenen döneminde TÜBİTAK’a beyan edilen proje kapsamındaki harcama ve gider 

kalemleri defter kayıtlarını tam olarak yansıtmaktadır/yansıtmamaktadır. 
 
4- Proje kapsamındaki dönem harcamalarına ilişkin muhasebe kayıtları; 
 
4.1 Vergi Usul Kanunu'nda yer alan kayıt nizamına  uygundur/uygun değildir. 
 
4.2 Muhasebe ilkelerine  uygundur /uygun değildir. 
 
4.3 Proje ile ilgili kayıtlara intikal ettirilen belgeler mevzuata   uygundur /uygun değildir. 

4.4 Ar-Ge projesi dönem maliyetleri defter kayıtlarında   görülmüştür/görülmemiştir. 
 
 

C) HESAP İNCELEMELERİ  

 

Proje ile ilgili harcama ve giderler;Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve 

Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik, Uygulama Esasları  ve Mali Rapor Hazırlama 
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Kılavuzu, …/…/20… tarihli proje sözleşmesi Mali Mevzuat ve TÜBİTAK tarafından belirlenen diğer 

kriterler çerçevesinde incelenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Genel Sorular 

1) Gider Formlarında beyan edilen harcama ve giderlere (personel maliyetleri ve alımlara) ait 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen tevsik edici belge, beyanname, 

bildirge, tahakkuk belgesi gibi belgelerin görülüp görülmediği, 

Görülmüştür/Görülmemiştir. 

2) Gider Formlarında beyan edilen harcama ve giderlere (personel maliyetleri ve alımlara) ait 

ödemelerin Uygulama Esasları, Mali Rapor Hazırlama Kılavuzun ve ilgili mevzuata göre yapılıp 

yapılmadığı, 

Yapılmıştır./Yapılmamıştır. 

3) Gider Formlarında beyan edilen harcama ve giderlere (personel maliyetleri ve alımlara) ait 

ödeme belgelerinin görülüp görülmediği,  

Görülmüştür/Görülmemiştir. 

4) Projenin geçmiş dönemlerine ait   alımlar bu dönemde  Beyan Edilmiştir/Beyan edilMEmiştir. 

 

5) Projenin geçmiş dönemine ait olup, bu dönemde sunulan alımlar mükerrer olarak Beyan 

Edilmiştir/Beyan edilMEmiştir.  
 

Mükerrer Beyan Edilen Alımın Açıklamaları: 

Alımın Adı 
Fatura 

Tarihi ve No 

Fatura Tutarı 

(KDV’siz) 

Ödenen 

Tutar 

(KDV’li) 

Beyan Edildiği 

Dönem/Form ve 

Sıra No 

Açıkl

ama 

      

      

      

 

 

Personel Giderleri Formu (G011) ve Ekli Belgelerin İnceleme, Değerlendirme  ve Tasdiki 

 

Bu dönemde herhangi bir personel gideri beyan edilmemiştir.  

Personel giderleri ile ilgili mali raporda yer alan tevsik edici belgeler mevzuata uygundur/uygun değildir. 

Personel maliyetleri muhasebe kayıtlarında vardır/yoktur. 

Beyan edilen personel maliyetleri muhasebe kayıtlarına uygundur/uygun değildir. 

Personel giderleri içinde yer alan vergi ve SGK beyan yükümlülükleri yerine getirilmiştir/getirilmemiştir.  

Personel giderleri içinde yer alan vergiler  ödenmiştir/ödenmemiştir. 

Ödemesi yapılmayan vergiler TÜBİTAK’a beyan edilmemiştir/edilmiştir.   

Personel giderleri içinde yer alan SGK primleri ödenmiştir/ödenmemiştir. 
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Ödemesi yapılmayan SGK primleri TÜBİTAK’a beyan edilmemiştir/edilmiştir.  

İlgili dönemde beyan edilen personel ücretleri banka veya PTT aracılığı ile ödenmiştir/ödenmemiştir.  

Projede yer alan personel maliyetleri ile ilgili olarak teşviklerden yararlanılmıştır/yararlanılmamıştır.  

Yararlanılan teşvikler TÜBİTAK’a beyan edilen personel maliyetlerinden 

düşürülmüştür/düşürülmemiştir. 

 

Değerlendirmesi yapılan projenin ilgili dönemine ait  G011, G011-A ve G011-B  formları ve ekli 

belgeleri ile beyan edilen toplam ............... TL tutarındaki gider, Uygulama Esasları ve Mali Rapor 

Hazırlama Kılavuzu  kapsamında incelenmiş; 

………..TL tutarında gider uygun bulunarak tasdik edilmiştir 

............. TL tutarında gider aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle uygun bulunmamıştır. 

 

Uygun bulunmayan gider tutarının gerekçeleri : 
 
1) .......................... 

2) ....................... 

Varsa diğer açıklamalar:……………………….. 
 
 
 
Y u r t  İ ç i  D a n ı ş m a n l ı k  v e  E ğ i t i m  Giderleri Formu ve Ekli Belgelerin İnceleme, 

Değerlendirme ve Tasdiki (G012-A) 

 

Bu dönemde herhangi bir Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim Gideri  beyan edilmemiştir.  

 

Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim Giderleri  ile ilgili mali raporda yer alan tevsik edici belgeler 

mevzuata uygundur/uygun değildir. 

Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim Giderleri  muhasebe kayıtlarında vardır/yoktur. 

Beyan edilen Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim Giderleri muhasebe kayıtlarına uygundur/uygun değildir. 

İlgili dönemde beyan edilen Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim Giderleri mevzuata uygun olarak 

ödenmiştir/ödenmemiştir.  

Yurt içi Danışmanlık ve Eğitim Giderleri ile ilgili olarak teşviklerden 

yararlanılmıştır/yararlanılmamıştır. 

Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim Giderleri ile ilgili olarak yararlanılan  teşvikler TÜBİTAK’a beyan 

edilen tutardan düşürülmüştür/düşürülmemiştir.  

Değerlendirmesi yapılan projenin ilgili dönemine ait  G012-A formu ve ekli belgeleri ile beyan edilen 

toplam ........... TL tutarındaki gider, Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu ve Uygulama Esasları  kapsamında 

incelenmiş; 

 

………..TL tutarında gider uygun bulunarak tasdik edilmiştir 

............. TL tutarında gider aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle uygun bulunmamıştır. 

Uygun bulunmayan gider tutarının gerekçeleri  : 

1) .......................... 

2) ....................... 
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Varsa diğer açıklamalar: 

 
Y u r t  D ı ş ı  D a n ı ş m a n l ı k  v e  E ğ i t i m  Giderleri Formu ve Ekli Belgelerin İnceleme, 

Değerlendirme  ve Tasdiki (G012-B) 

 

Bu dönemde herhangi bir Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim Gideri  beyan edilmemiştir.  

 

Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim Giderleri  ile ilgili mali raporda yer alan tevsik edici belgeler mevzuata 

uygundur/uygun değildir. 

Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim Giderleri  muhasebe kayıtlarında vardır/yoktur. 

Beyan edilen Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim Giderleri muhasebe kayıtlarına uygundur/uygun değildir. 

İlgili dönemde beyan edilen Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim Giderleri mevzuata uygun olarak 

ödenmiştir/ödenmemiştir.  

Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim Giderleri ile ilgili olarak teşviklerden 

yararlanılmıştır/yararlanılmamıştır. 

Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim Giderleri ile ilgili olarak yararlanılan  teşvikler TÜBİTAK’a beyan 

edilen tutardan düşürülmüştür/düşürülmemiştir.  

 

Değerlendirmesi yapılan projenin ilgili dönemine ait  G012-B formu ve ekli belgeleri ile beyan edilen 

toplam ........... TL tutarındaki gider, Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu ve Uygulama Esasları  kapsamında 

incelenmiş; 

 

………..TL tutarında gider uygun bulunarak tasdik edilmiştir 

............. TL tutarında gider aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle uygun bulunmamıştır. 

Uygun bulunmayan gider tutarının gerekçeleri  : 

3) .......................... 

4) ....................... 

 

Varsa diğer açıklamalar: 

 
 

Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) İşlemleri 

 

1. TÜBİTAK tarafından firmanın proje özel hesabına bu dönem transfer ödemesi 

yapılmıştır/yapılMAmıştır. 

 

2.  TÜBİTAK tarafından firmanın proje özel hesabına, bu dönemde  ………… …. TL tutarında 

transfer  ödemesi yapılmıştır. 

 

 

2.1 Proje özel hesabından proje faaliyetleri dışı harcama yapılmamıştır/yapılmıştır. 
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Proje Faaliyetleri Dışı Kullanılan Tutar 

 

Faaliyet Dışı 

Harcanan Tutar 

Kullanım Tarihi İade Tarihi 

   

   

 

2.2  Proje özel hesabına aktarılan tutar ile ilgili olarak faiz ve/veya finansal kazanç tahakkuku 

yapılmamıştır/yapılmıştır. 

 

Faiz ve/veya finansal kazanç tutarı:…………. 

 

Faiz ve/veya finansal kazanç tutarı TÜBİTAK’a aktarılmıştır/aktarılmamıştır: 

 

Faiz ve/veya finansal 

kazanç tutarı 

TÜBİTAK’a 

Aktarıldığı Tarih 

  

  

 

D) SONUÇ 
 

1. ....................... başlıklı ve .............    numaralı projenin ...............    dönemine ait  gider formları 

mühür ve imza ile tasdik edilmiştir. Mali Raporda yer alan  belgelerin inceleme ve değerlendirmesi 

sonucu  görüş belirtilmiştir. Söz konusu projenin Mali Raporu, Gider Formları ve defter kayıt ve 

belgeleri üzerinde mevzuatına uygun olarak yapılan incelemelerimiz sonucunda ilgili projenin kabul 

edilen ve kabul edilmeyen giderleri aşağıdaki Harcama ve Gider  Kabul Formunda belirtilmektedir. 

HARCAMA VE GİDER  KABUL FORMU 
 

 
Gider Kalemleri 

 
Kuruluş Tarafından 

Beyan Edilen (TL) 

Kabul 

Edilmeyen  (TL) 

 

Kabul Edilen 

(TL) 

Personel Giderleri 
........... ........... ........... 

 
 

Yurt İçi Danışmanlık ve 

Eğitim Giderleri 

........... ........... 
........... 

Yurt Dışı Danışmanlık ve 

Eğitim  Giderleri 
........... ........... 

........... 

TOPLAM 
........... ........... ........... 

 
............. döneme ait proje faaliyetlerine ilişkin kabul edilen toplam harcama; .............. TL olarak tespit ve 

tasdik edilmiştir. 
 

2. "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına 

İlişkin Yönetmelik"  ve projenin www.teydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yayımlanan Uygulama 

http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/
http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/
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Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu gereğince Gider Formları ile Mali Rapor'da bulunması 

gereken  tevsik edici belgeler, bunların ödemelerini gösterir belgelerin firma tarafından onaylı birer 

örnekleri tarafımca muhafaza edilmekte olup, istenildiği takdirde Kurumunuza ibraz edilecektir. 
 
3. Bu Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda  oluşacak hata sonucu kuruluşa haksız ve/veya fazla ödeme 

verildiğinin TÜBİTAK'ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesindeki denetimde veya kuruluşun 

tabi olduğu mevzuat gereği yapılan denetimlerde tespiti ve bu durumun TÜBİTAK'a bildirilmesi 

halinde, mevzuat, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek 

Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili projenin  Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama 

Kılavuzu hükümleri gereğince kuruluşa verilen hibe  desteğin geri alınması sürecinde kuruluş ile birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımı kabul ve beyan ederim. 

 
 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

 Mühür-İmza 

Sicil No 
 
 
 
 

 

 

 


