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1515 -ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AR-GE LABORATUVARI 

HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK RAPORU (AGY515) 

HAZIRLAMA KILAVUZU 
 

 

RAPORUN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

 

Yeminli Mali Müşavir tarafından değerlendirme yapılırken 1515 -Öncül Ar-Ge Laboratuvarları 

Destekleme Programı Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu dikkate 

alınmalıdır.  

 

Yeminli mali müşavirin Mali Rapor ile Gider Formlarının mali inceleme, değerlendirme ve tasdikini 

yapmak ve YMM Raporunu hazırlayabilmek için kuruluş ile sözleşme imzalaması gerekir.  

 

Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Laboratuvarı Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu’nda 

(AGY515/YMM Raporu) TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve yeminli mali müşavir tarafından 

yanıtlanması istenen sorular yer almaktadır. TÜBİTAK tarafından değerlendirmenin yapılabilmesi 

için raporda yer alan tüm sorular mutlaka yanıtlanmalıdır. Yanıtlanması istenen hususlarla ilgili 

ifadelerde yer alan ve belirtilmeyecek durum/husus metinden silinecektir. (Örnek: “Muhasebe 

ilkelerine  uygundur /uygun değildir.” ifadesinde muhasebe ilkelerine uygun ise “Muhasebe 

ilkelerine  uygundur.”, uygun değilse “Muhasebe ilkelerine  uygun değildir.” şeklinde raporda yer 

alacaktır.) Yanıtlanmayan sorular nedeniyle TÜBİTAK tarafından değerlendirilemeyen harcama ve 

giderler ilgili dönemde dikkate alınmayacaktır. 

 

Yeminli mali müşavir, inceleme sürecinde mali rapor içerisinde bulunan gider formları ile diğer 

destekleyici formlar ve eklerinde eksiklikler tespit ettiği durumlarda bu eksikliklerin kuruluş 

tarafından giderilmesini sağlamalıdır. Ancak; 

a) kuruluş tarafından eksikliği giderilmeyen belgelere ait harcamalar, 

b) mevzuatınca yeminli mali müşavir tarafından tespit edilen eksiklikler nedeniyle destek 

kapsamına alınmayacak giderler,  

c) kuruluşun program kapsamında desteklenen ve incelemesini yaptığı diğer projeleri veya bu 

projenin geçmiş dönemlerinde mükerrer sunulan giderlerine  

yönelik açıklamalar ilgili bölümlerde yapıldıktan sonra “Harcama ve Gider Kabul Formu”nda 

gerekçeleriyle birlikte kabul edilmeyen giderler arasında gösterilmelidir.  

 

A) GENEL BİLGİ; 

1. Kuruluşa ve Kişilere İlişkin Bilgiler; 

 

Kuruluş türü: Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş türü (Limited Şirket, 

Anonim Şirket, Vakıf Üniversitesi vb.) belirtilecektir.  

 

Örnek:  

Kuruluş türü: Anonim Şirket 

 

Kuruluş Kişileri: Bu alana kuruluş ortaklarına ve yetkililerine ait bilgiler yazılacaktır. 

Kuruluşun ortakları arasında başka tüzel kişilerin bulunması halinde onlara ait bilgiler yer 

alacaktır. 
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Kuruluş Limited şirket ise; şirket müdürü ve firma ortaklarının ad ve soyadları,  Anonim şirket 

ise; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm 

ortakların ad ve soyadları,(halka açık olmayan şirketler için ortaklık payı %10 ve üzeri olan 

ortaklar)  yazılmalıdır. Ancak, projede görev alan ortaklara ait bilgiler, ortaklık payına 

bakılmaksızın mutlaka yazılacaktır.  

 

Kuruluş Vakıf Üniversitesi ise; mütevelli heyeti üyelerinin ve mütevelli heyetinin yetkilerini 

devrettiği üniversite yöneticilerinin (rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter vb.) ad ve 

soyadları yazılacaktır. 

 

Ortaklık Durumu alanına kişinin kuruluşta ortak olup olmadığına göre “Ortak” veya “Ortak 

değil” şeklinde bilgi verilecektir. 

 
 

T.C. Kimlik 

No/Pasaport No 

Kişi Adı - Soyadı/Tüzel Kişi 

Ünvanı 
Ünvan/Görev 

 

Ortaklık Durumu 

    

    

    

    

 

 

2. Bu tabloya kuruluş ile Yeminli Mali Müşavir arasında "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge 

Laboratuvarı Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu" veya "Tam Tasdik 

Raporu"  için yapılan sözleşmeye ait bilgiler yazılacaktır. 

 

Sözleşme Konusu  

Sözleşme Sayısı  

Sözleşme Tarihi  

 

 

B) USUL İNCELEMELERİ; 

Bu bölümde mali raporun ve gider formlarının usul incelemesi ile ilgili bilgiler verilecektir. 

 

1. Kuruluşun yasal defterleri kontrol edilerek tasdikine ilişkin bilgiler yazılacaktır. E-defterde 

Tasdik Yeri ve Tasdik Makamı “GİB”, Tasdik Tarihi ve Tasdik Numarası olarak GİB e-defter 

onay mailinin tarih ve evrak numarası yazılacaktır.  

 

Defter Cinsi Tasdik Yeri Tasdik Makamı Tasdik Tarihi Tasdik Numarası 

Yevmiye Defteri     

Defter-i Kebir     

Envanter Defteri     

…………..     
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2. Mali Raporun ve gider formlarının usul incelemesinin, Uygulama Esasları/Mali Rapor 

Hazırlama Kılavuzunda belirtilen esas ve kurallar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı 

belirtilecektir. Usul incelemelerinin, Uygulama Esasları/Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda 

belirtilen esas ve kurallar çerçevesinde yapılmaması halinde “Yapılmamıştır” yazılarak mutlaka 

açıklama yapılacaktır.  

 

Örnek:  

 

- Mali Raporun usul incelemesi, Uygulama Esasları/Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda 

belirtilen esas ve kurallar çerçevesinde yapılmamıştır. ..................(bu alana gerekçesi 

yazılacaktır)………………….. 

 

 

3. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde kuruluşun proje kapsamındaki dönem harcamalarına ilişkin 

muhasebe kayıtlarının Vergi Usul Kanunu’nda yer alan kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine, 

kayıtlara intikal ettirilen belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı, ayrıca proje dönem 

maliyetlerinin defter kayıtlarında görülüp görülmediği ile ilgili bilgi verilmesi gerekir. Cevabın 

olumsuz olması halinde ise mutlaka açıklama yapılmalıdır. 

 

 

C) HESAP İNCELEMELERİ; 

 

Yeminli mali müşavirin, kuruluşun yasal deferlerini ve mali raporda yer alan belgeleri kontrol 

ettikten ve Gider Formlarında beyan edilen harcama ve giderlerle (personel maliyetleri ve alımlara) 

ilgili inceleme ve değerlendirme işlemini yaptıktan sonar raporda yer alan sorulara cevap vermesi 

gerekmektedir.   

 

C.1 Personel Giderleri Formları (G011, G011-A ve G011-B) ve Ekli Belgelerin İnceleme, 

Değerlendirme  ve Tasdiki  

 

Değerlendirmesi yapılan projenin ilgili dönemine ait Mali Raporunda G011, G011-A ve G011-B 

formları ve ekli belgeleri ile beyan edilen personel giderleri Uygulama Esasları ve Mali Rapor 

Hazırlama Kılavuzuna göre incelenerek denetlenmeli ve uygun bulunarak tasdik edilen personel 

giderleri ile uygun bulunmayan personel giderleri belirtilmelidir.  

 

İlgili dönemde herhangi bir personel gideri beyan edilmediği takdirde diğer sorulara cevap 

verilmeyecek, bu sorular rapordan silinecektir.   

 

 

Personel maliyetleri içerisinde kanunlar kapsamında kuruluş tarafından faydalanılan her türlü 

teşviğin personel maliyetinden düşürülmesi gerekir. Bu nedenle kanunlar kapsamında faydalanılan 

her türlü teşvik personel maliyetinden düşürülerek beyan edilip edilmediği belirtilmelidir. 

 

İlgili dönem personel giderleri içerisinde uygun bulunmayan gider bulunması halinde gerekçeleri 

ve varsa diğer açıklamaları raporda bulunmalıdır. 

 

C.2 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 (G012-A) ve Ekli Belgelerin 

İnceleme, Değerlendirme  ve Tasdiki 

 

Değerlendirmesi yapılan projenin ilgili dönemine ait Mali Raporunda G012-A formu ve ekli 

belgeleri ile beyan edilen Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri Uygulama Esasları ve Mali 
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Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre incelenmeli  ve uygun bulunarak tasdik edilen Yurt İçi 

Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri ile uygun bulunmayan Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri 

belirtilmelidir. 

 

İlgili dönemde herhangi bir Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim  Gideri beyan edilmediği takdirde 

diğer sorulara cevap verilmeyecek, bu sorular rapordan silinecektir.   

 

İlgili dönem Yurt İçi Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri içerisinde uygun bulunmayan gider 

bulunması halinde gerekçeleri ve varsa diğer açıklamaları raporda bulunmalıdır. 

 

C.3 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 (G012-B) ve Ekli Belgelerin 

İnceleme, Değerlendirme  ve Tasdiki 

 

Değerlendirmesi yapılan projenin ilgili dönemine ait Mali Raporunda G012-B formu ve ekli 

belgeleri ile beyan edilen Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri Uygulama Esasları ve Mali 

Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre incelenmeli  ve uygun bulunarak tasdik edilen Yurt Dışı 

Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri ile uygun bulunmayan Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri 

belirtilmelidir. 

 

İlgili dönemde herhangi bir Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim  Gideri beyan edilmediği takdirde 

diğer sorulara cevap verilmeyecek, bu sorular rapordan silinecektir.   

 

İlgili dönem Yurt Dışı Danışmanlık ve Eğitim  Giderleri içerisinde uygun bulunmayan gider 

bulunması halinde gerekçeleri ve varsa diğer açıklamaları raporda bulunmalıdır. 

 

 

C.4 Transfer Ödemesi İşlemleri 

 

Proje ile ilgili raporun düzenlendiği dönemde TÜBİTAK tarafından kuruluşun proje özel hesabına 

transfer ödemesi yapılıp yapılmadığı, transfer ödemesi yapılmış ise proje özel hesabına aktarılan 

tutarla ilgili faiz geliri elde edilip edilmediği, faiz geliri elde edilmişse faiz gelirinin TÜBİTAK’a 

aktarılıp aktarılmadığı belirtilmelidir. Ayrıca kuruluşa transfer ödemesi yapılmış olması halinde bu 

tutarın proje faaliyetleri için kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilerek varsa proje faaliyetleri 

dışında kullanılan transfer ödemesi tutarı, gerekçeleri ve diğer açıklamalarla birlikte raporda 

belirtilmelidir. 

 

 

D) SONUÇ; 

Yeminli mali müşavir tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu kabul edilen ve 

edilmeyen giderler (KDV’ye tabi olanlar için KDV Hariç tutarlar) Harcama ve Gider  Kabul 

Formunda belirtilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5/5 
 

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

 
 

 

Projenin ilgili dönemine ait Mali Rapor’da bulunması gereken gider formları ve destekleyici formlar 

ile eki fatura ve fatura yerine geçecek vesikalar, bunların ödemelerini gösterir belgelerin ve diğer 

belgelerin kuruluş tarafından onaylı birer örnekleri Yeminli Mali Müşavir tarafından da Uygulama 

Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre onaylanarak ilgili mevzuat hükümlerine göre 

muhafaza edilmelidir. 

 

 


