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16 Temmuz 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31187

YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/11/2016 tar�hl� ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları

B�l�msel Araştırma Projeler� Hakkında Yönetmel�ğ�n 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “b�l�msel araştırma projes�
tekl�fler�n�n değerlend�r�lmes�, kabulü, desteklenmes�,” �bares�nden sonra gelmek üzere “ulusal veya uluslararası
kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “, teşv�k ve
koord�ne ed�lmes�, yükseköğret�m kurumu araştırma performansının ölçülmes�, değerlend�r�lmes� ve araştırma
pol�t�kalarının bel�rlenmes�yle �lg�l� faal�yetler�n yürütülmes�” �bares� yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ğ) bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (�) bend�nde yer alan “18/11/2015 tar�hl� ve 29536 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebl�ğ�” �bares� “7/3/2019 tar�hl� ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmel�ğ�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (o) bend�nde yer
alan “yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve gel�şt�rme projeler� dışında” �bares� yürürlükten
kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“ğ) Kom�syon: B�l�msel araştırma projeler�n�n değerlend�r�lmes�, kabulü, desteklenmes�, teşv�k ve koord�ne
ed�lmes�, yükseköğret�m kurumu araştırma performansının artırılması �ç�n tedb�rler alınması �le araştırma
performansının ölçülmes�, değerlend�r�lmes� ve araştırma pol�t�kalarının bel�rlenmes�yle �lg�l� faal�yetler�n yürütülmes�
ve üst yönet�c�n�n b�l�msel araştırmalarla �lg�l� olarak vereceğ� d�ğer görevler� yürütmek amacıyla oluşturulan
kom�syonu,”

“ö) Kaynak aktarımı: Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen b�l�msel araştırma
projeler�nde kullanılmak üzere, proje bedel�n�n yüzde otuzunu aşmaması kaydıyla kom�syon tarafından öner�len ve üst
yönet�c� tarafından onaylanan nakd� veya ayn� katkıyı,

p) Proje değerlend�rmes� yapacak uzman: Yükseköğret�m kurumu �ç�nden veya dışından, b�l�msel araştırma
projes� alanında uzman ve en az doktora dereces�ne sah�p hakem�,

r) Kom�syon başkanı: Kom�syona yükseköğret�m kurumu adına başkanlık etmekten ve kom�syon
faal�yetler�n�n yürütülmes�nden sorumlu, üst yönet�c� tarafından öğret�m üyeler� arasından görevlend�r�len ve üst
yönet�c�ye karşı sorumlu k�ş�y�,

s) Üst yönet�c�: Yükseköğret�m kurumu rektörünü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len görevler�n yürütülmes� �ç�n üst yönet�c� tarafından görevlend�r�len b�r

kom�syon başkanının başkanlığında senatonun öner�s�yle üst yönet�c� tarafından görevlend�r�len, en az yed� en çok on
b�r öğret�m üyes�nden oluşan b�r kom�syon kurulur. Kom�syon üyeler�, yükseköğret�m kurumunda var olan b�l�m
dalları arasında denge gözet�lmek suret�yle dört yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten başkan ve kom�syon üyes�
aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Kom�syon başkanı ve üyeler� görev, yetk� ve sorumluluklarını yer�ne get�rmed�kler�n�n tesp�t ed�lmes�
hal�nde, görevlend�r�lmeler�nde �zlenen usule uygun olarak üst yönet�c� tarafından görev süreler� dolmadan görevden
alınab�l�rler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “B�l�m ve Teknoloj� Yüksek
Kurulu kararlarına” �bares� “B�l�m, Teknoloj� ve Yen�l�k Kurulu” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n �k�nc�
fıkrasında yer alan “B�l�msel araştırma projeler�n�n seç�m� ve desteklenmes�nde” �bares�nden sonra gelmek üzere
“yükseköğret�m kurumları tarafından YÖKSİS’te duyurulan yapılmış ve yapılmakta olan projeler de d�kkate alınarak,”
�bares� eklenm�ş, aynı madden�n üçüncü fıkrasına “Bu Yönetmel�ğ�n 5, 6,” �bares�nden sonra gelmek üzere “6/A,”
�bares� eklenm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(4) Kom�syon, desteklenen projeler�n bu maddede yer alan �lkelere uygunluğundan sorumludur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Proje değerlend�rmes� yapacak uzmanlara ödenecek ücret
MADDE 6/A – (1) B�l�msel araştırma projeler�n�n kabulü önces�nde, proje değerlend�rmes�nde

görevlend�r�len uzmana, proje bazında 10.000 gösterge rakamının görevlend�rmen�n yapıldığı tar�htek� memur aylık
katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Kom�syon tarafından projeler�n n�tel�kler� de d�kkate
alınarak bel�rlenen tutarda ücret öden�r.

(2) B�r k�ş�ye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücret� sayısı b�r takv�m yılında altıyı geçemez.
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(3) Uzman ücretler�, yükseköğret�m kurumlarına b�l�msel araştırma projeler�ne yönel�k olarak bu amaçla tahs�s
ed�len ödeneklerden karşılanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “rektör” �bares� “üst yönet�c�”
olarak, “görevlend�receğ� rektör yardımcısı” �bares� “yazılı olarak yetk� devr� yapılmak suret�yle kom�syon başkanı”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) Projelere kaynak aktarımına �l�şk�n ara raporların ve sonuç raporlarının ver�lme dönemler� ve süreler�

proje sözleşmeler� d�kkate alınarak kom�syon tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Tez projeler� har�ç, b�l�msel araştırma projeler� ek süreler dâh�l en çok otuz altı ay �çer�s�nde tamamlanır.

Tez projeler� �ç�n ver�len süreler, yetk�l� b�r�mler tarafından tezler �ç�n ver�len yasal ek süreler� kapsayacak şek�lde
uzatılab�l�r. Ancak süre uzatımı ver�len tez projeler� �ç�n sağlanacak mal� destekler, tez �zleme kom�tes�n�n onayı �le en
fazla altı aya kadar devam ett�r�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“B�l�msel araştırma projeler�n�n ve kaynak aktarımı destekler�n�n YÖKSİS’e g�r�lmes�
MADDE 10 – (1) Kom�syon tarafından kabul ed�len ve devam eden b�l�msel araştırma projeler� ve kaynak

aktarımı destekler�ne �l�şk�n b�lg�ler �le Yükseköğret�m Kurulu tarafından �stenen d�ğer b�lg�ler, kabul tar�h�n� ve
tamamlanan projeler�n sonuç raporunun ver�lmes� gereken tar�h� tak�p eden b�r ay �ç�nde YÖKSİS’e g�r�l�r.

(2) YÖKSİS’e ver� g�r�şler�n�n bel�rlenen zamanlarda yapılmasını tak�p etme görev� ve sorumluluğu B�l�msel
Araştırma Projeler� Koord�nasyon B�r�m� Koord�natörüne a�tt�r.

(3) Bu b�lg�ler, yükseköğret�m kurumunun �nternet sayfasından kamuoyuna duyurulur.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Özel hesaptak� öz gel�rler �le haz�ne yardımı kapsamında sağlanan tutarlar Kamu Haznedarlığı

Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde değerlend�r�leb�l�r. Bu şek�lde elde ed�len nemalar kaynağı �le �l�şk�lend�r�lerek
özel hesaba gel�r olarak kayded�l�r.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan “Özel hesaptan”
�bares�nden sonra gelmek üzere “ön ödeme alınarak yapılan alımlar har�ç” �bares� eklenm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak�
bent eklenm�şt�r.

“e) Katılım şartı olarak öngörülen ve proje bütçes�n�n yüzde otuzunu aşmayacak nakd� destek tutarı bu amaçla
kullanılacak bütçede yoksa, kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “sözleşmel� olarak
çalıştırılacakların harcamaları,” �bares�nden sonra gelmek üzere “uzman ücretler�,” �bares� eklenm�ş ve “yılı yatırım
programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve gel�şt�rme projeler� dışındak�” �bares� yürürlükten kaldırılmış,  aynı
madden�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n dördüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma
Bakanlığına” �bares� “Stratej� ve Bütçe Başkanlığına” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmed�ğ� sürece, b�l�msel araştırma projeler�nde
özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhang� b�r ödeme yapılamaz. Yılı yatırım programında yer alan
rektörlük b�l�msel araştırmaları �s�ml� projeler �ç�n �lg�l� ün�vers�teler�n kom�syonlarınca, Yılı Yatırım Programının
teknoloj�k araştırma sektöründe yer alan d�ğer tüm projeler� �ç�n �se Stratej� ve Bütçe Başkanlığınca yapılacak
değerlend�rme sonucuna göre projelerde �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde sözleşmel� personel çalıştırılab�l�r.
İlg�l� mevzuatı gereğ�nce yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje mal�yet� �ç�nde kalmak kaydıyla
ödeneb�l�r.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13/B maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(3) Burs m�ktarı, 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 5
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� s�gortalılığı sebeb�yle ödenecek s�gorta pr�mler� de üst sınır
�ç�nde d�kkate alınmak suret�yle kom�syon tarafından bel�rlen�r.

(4) Burs�yerler �ç�n bel�rlenen burs m�ktarı görev yapılan ayı tak�p eden ay �çer�s�nde, ödeme yükümlülüğü
yükseköğret�m kurumu tarafından yer�ne get�r�lecek olan SGK pr�m� düşüldükten sonra, proje bütçes�nden öden�r.”

“(7) Yılı yatırım programında yer alan araştırma altyapı projeler�nde beş�nc� fıkradak� sayı sınırlaması d�kkate
alınmaksızın Stratej� ve Bütçe Başkanlığının onayı �le burs�yer görevlend�r�leb�l�r.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n altıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(6) Mahsup süres� sonunda kapatılmayan ön ödeme tutarları �le �lg�l� olarak mahsup süres� �ç�nde gerçekleşen
harcamalar kabul ed�l�r. Kalan tutarlar üzer�nden 6183 sayılı Kanuna göre gec�kme zammı oranında fa�z uygulanarak
�lg�l�lerden tahs�l ed�l�r ve özel hesaba yatırılır.” 

“(8) İş�n bel�rlenen süreden önce tamamlanması ya da tamamlanamayacağının anlaşılması durumlarında bu
Yönetmel�kte bel�rlenen süreler beklen�lmeks�z�n mahsubu yapılır. Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzer�
belgeler�n tamamı veya bu belgeler�n �cmal l�stes� “P�yasa f�yat araştırması yapılmıştır ve bel�rt�len taşınır mallar
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muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak tesl�m alınmıştır.” şerh� düşülerek yürütücü ve/veya varsa
araştırmacı tarafından �mzalanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Sorumluluk
MADDE 14/A – (1) Proje yürütücüsü, projey� b�l�msel, tekn�k, �dar�, hukuk� ve mal� yönlerden, bu

Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuata uygun b�r şek�lde yürütmekten sorumludur. Yürütücü ve d�ğer proje görevl�ler�
proje ödeneğ�n�n proje amaçlarına uygun, etk�n ve ver�ml� olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararı kusuru
ölçüsünde g�dermekle yükümlüdür.

(2) Harcama yetk�l�s�, gerçekleşt�rme görevl�s�, muhasebe yetk�l�s� ve bunların dışında kalan �hale kom�syonu,
muayene ve kabul kom�syonu g�b� kom�syonlarda görevl� d�ğer personel; 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönet�m� ve Kontrol Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde sorumludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Mal� denet�m
MADDE 16/A – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılan harcamalar, �lg�l� mevzuat hükümler� saklı kalmak

kaydıyla yükseköğret�m kurumu �ç denetç�ler� tarafından denetlen�r.
(2) Kurum �ç denet�m� sonucunda bu Yönetmel�ğe aykırılık teşk�l eden b�r hususun tesp�t ed�lmes� hal�nde

denet�m sonucu yükseköğret�m kurumu tarafından Yükseköğret�m Kuruluna �let�l�r. 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu açısından suç teşk�l eden f��ller�n tesp�t� hal�nde �lg�l�ler hakkında yükseköğret�m kurumu
tarafından genel hükümlere göre �şlem yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan “Kalkınma
Bakanlığı” �bareler� “Stratej� ve Bütçe Başkanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (d) bend�nde yer alan
“Kalkınma Bakanlığına” �bares� “Stratej� ve Bütçe Başkanlığına” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın (e) bend�nde
yer alan “Mal�ye Bakanlığına” �bares� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe Başkanlığına” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 18 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 19 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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