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26 Kasım 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29900

YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k, yükseköğret�m kurumlarında yürütülen b�l�msel araştırma proje tekl�fler�n�n

değerlend�r�lmes�, kabulü, desteklenmes�, bunlara �l�şk�n h�zmetler�n yürütülmes�, �zlenmes�, sonuçlarının
değerlend�r�lmes�, kamuoyuna duyurulması ve �lg�l� usul ve esaslar �le d�ğer hususları bel�rlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 4 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�, 58 �nc� maddes�n�n (b) fıkrası �le Ek 28 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Araştırmacı: B�l�msel araştırma projes�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n proje yürütücüsü tarafından proje ek�b�nde

yer ver�len; öğret�m elemanları, proje konusu �le �lg�l� l�sans ve l�sansüstü öğren�m görmekte olan öğrenc�ler� ve
eğ�t�mler�n� tamamlamış uzmanlığı neden�yle projede görev ver�len k�ş�ler�,

b) B�l�msel araştırma projes�: Tamamlandığında sonuçları �le alanında b�l�me katkı yapması, ülken�n
teknoloj�k, ekonom�k, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen b�l�msel �çer�kl�, yükseköğret�m
kurumu �ç� ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılab�lecek projeler
�le b�l�m �nsanı yet�şt�rme ve araştırma altyapısı kurma ve gel�şt�rme projeler�n�,

c) B�l�msel Araştırma Projeler� Koord�nasyon B�r�m�: B�l�msel Araştırma Projeler� Kom�syonunun sekretarya
h�zmetler�n�n yürütülmes�, bütçe ödenekler�n�n özel hesaba aktarılması, özel hesaba �l�şk�n �ş ve �şlemler�n
yürütülmes� ve yükseköğret�m kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organ�zasyonlarca
desteklenen projeler�n �lg�l� mevzuatla bel�rlenen süreçler�n�n yürütülmes�, �zlenmes�, 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� ve üst yönet�c�n�n b�l�msel araştırma projeler� �le �lg�l� olarak vereceğ�
d�ğer görevler� �lg�l� b�r�mlerle koord�ne hal�nde yürütmekle sorumlu b�r�m�,

ç) B�l�msel Araştırma Projeler� Koord�nasyon B�r�m� Koord�natörü: B�l�msel Araştırma Projeler�
Koord�nasyon B�r�m�n�n faal�yetler�n�n yükseköğret�m kurumu adına yürütülmes�nden sorumlu, üst yönet�c�
tarafından memur�yet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, b�l�msel araştırma projeler�ne a�t faal�yetler� bu
Yönetmel�kte bel�rt�len usule uygun şek�lde yapab�lecek b�lg� ve n�tel�klere sah�p personel arasından görevlend�r�len
ve üst yönet�c�ye karşı sorumlu k�ş�y�,

d) Gerçekleşt�rme görevl�s�: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetk�l�s�n�n tal�matı
üzer�ne �ş�n yaptırılması, mal veya h�zmet�n alınması, tesl�m almaya �l�şk�n �şlemler�n yapılması, belgelend�r�lmes� ve
ödeme �ç�n gerekl� belgeler�n hazırlanması ve kontrolü görevler�n� yürütmek üzere harcama yetk�l�s� tarafından
görevlend�r�len k�ş�ler�,

e) Harcamaların tasn�f�: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların anal�t�k bütçe
sınıflandırmasının ekonom�k kodlama s�stem�ne uygun olarak �zlenmes�,

f) Harcama yetk�l�s�: Özel hesaptan harcama yetk� ve sorumluluğuna sah�p b�l�msel araştırma projeler�
koord�nasyon b�r�m� koord�natörünü,

g) Harcama yetk�l�s� mutemed�: Mal ve h�zmet alımları �ç�n özel hesaptan kend�s�ne ver�len avans veya adına
açılan kred�lerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetk�l�s�ne karşı sorumlu, bunların mahsubuna
�l�şk�n belgeler� muhasebe yetk�l�s�ne vermek ve artan tutarı �ade etmekle yükümlü olan ve harcama yetk�l�s�
tarafından her b�r proje �ç�n yazılı olarak görevlend�r�len k�ş� ya da k�ş�ler�,

ğ) Kom�syon: B�l�msel araştırma projeler�n�n kabulü, değerlend�r�lmes�, desteklenmes�, �zlenmes� ve üst
yönet�c�n�n b�l�msel araştırmalarla �lg�l� olarak vereceğ� d�ğer görevler� yürütmek amacıyla oluşturulan kom�syonu,

h) Muhasebe b�r�m�: Yükseköğret�m kurumlarında muhasebe �şlemler�n�n yürütüldüğü b�r�m�,
ı) Muhasebe yetk�l�s�: Muhasebe b�r�m�n�n yönet�m�nden ve yetk�l� merc�lere karşı sorumlu olan yetk�l�y�,
�) Özel hesap: Yükseköğret�m kurumları bütçeler�nde b�l�msel ve teknoloj�k araştırma h�zmetler� �ç�n öz gel�r

ve haz�ne yardımı karşılığı olarak tefr�k ed�len b�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n ödenekler�n, �lg�s�ne göre car�
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veya sermaye ekonom�k kodlarından tahakkuka bağlanmak suret�yle aktarıldığı 18/11/2015 tar�hl� ve 29536 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebl�ğ� hükümler� çerçeves�nde muhasebe b�r�m� adına
açtırılan banka hesabını,

j) Proje ek�b�: Proje yürütücüsü �le araştırmacıları,
k) Proje yürütücüsü: Projey� tekl�f eden, hazırlanmasından ve yürütülmes�nden sorumlu olan öğret�m üyeler�

�le doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları,
l) YÖKSİS: Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı ortak ver� tabanını,
m) Yükseköğret�m kurumu: Ün�vers�teler ve yüksek teknoloj� enst�tüler�n�,
n) Yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulu: Ün�vers�te ve yüksek teknoloj� enst�tüsü yönet�m kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
B�l�msel Araştırma Projeler�ne İl�şk�n Genel Esaslar

Kom�syon
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len görevler�n yürütülmes� �ç�n rektör veya görevlend�receğ� b�r

rektör yardımcısı başkanlığında senatonun öner�s�yle rektör 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. Süres� b�ten üye aynı usulle yen�den
görevlend�r�leb�l�r.

(2) Kom�syon üyeler�; görev, yetk� ve sorumluluklarını yer�ne get�rmed�kler�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde,
senatonun öner�s� üzer�ne rektör tarafından görev süreler� dolmadan görevden alınab�l�rler.

(3) Kom�syonun görev, yetk� ve sorumlulukları yükseköğret�m kurumunun senatosunca çıkarılacak yönerge �le
düzenlen�r.

Başvuru ve değerlend�rme
MADDE 5 – (1) B�l�msel araştırma projeler� �ç�n başvuru ve değerlend�rme takv�m� Kom�syon tarafından

bel�rlenerek �lan ed�l�r. Proje başvuruları, projen�n gerekçes�, yöntem, özgün değer, yaygın etk�/katma değer, çalışma
takv�m� ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formu �le yapılır.

B�l�msel araştırma projeler�n�n seç�m�nde d�kkate alınacak �lkeler
MADDE 6 – (1) B�l�msel araştırma projeler�, yükseköğret�m kurumunun uzman elemanı bulunan her dal �le

�lg�l�, ulusal b�l�m ve teknoloj� pol�t�kalarına, ülken�n kalkınma planı hedefler�ne, B�l�m ve Teknoloj� Yüksek Kurulu
kararlarına veya yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulunun bel�rled�ğ� b�l�m pol�t�kalarına uygun konulara öncel�k
ver�lerek değerlend�r�l�r ve seç�l�r. B�l�msel araştırma projeler�n�n b�l�me, ülken�n teknoloj�k, ekonom�k, sosyal,
sanatsal, kültürel gel�ş�m�ne ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

(2) B�l�msel araştırma projeler�n�n seç�m� ve desteklenmes�nde; temel b�l�mler �çer�kl�, sonuçları uygulamaya
dönük, kaynakları ve faal�yetler� bakımından çok katılımlı, çok merkezl�, kurumlar arası, uluslararası ve d�s�pl�nler
arası n�tel�ktek� projelere öncel�k ver�leb�l�r. L�sansüstü tez araştırmaları da b�l�msel araştırma projeler� kapsamında
destekleneb�l�r.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeler�nde bahs� geçen b�l�msel araştırma projeler� �le Yılı
Yatırım Programında Rektörlük B�l�msel Araştırma Projeler� �fade ed�lmekted�r.

B�l�msel araştırma projeler�n�n kabulü, yürütülmes� ve sonuçlandırılması
MADDE 7 – (1) Desteklenmes�ne karar ver�len projeler �ç�n, proje yürütücüsü ve Kom�syon tarafından proje

�le �lg�l� ayrıntıların bel�rlend�ğ� b�r protokol hazırlanır. Projen�n uygulamaya geç�r�lmes�, hazırlanan protokolün rektör
veya görevlend�receğ� rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan
hususlara uymakla yükümlüdür.

Proje raporları
MADDE 8 – (1) Kabul ed�len b�r projen�n yürütücüsü Kom�syona altı ayda b�r geçm�ş dönemdek�

çalışmalarla �lg�l� b�lg�ler�n yer aldığı ara rapor sunar. Kom�syon projen�n türüne ve özell�ğ�ne göre ara rapor sunma
süreler�n� ve koşullarını değ�şt�reb�l�r. Ara raporlar Kom�syon tarafından �ncelen�r. Kom�syon gerekl� gördüğü
durumlarda konunun uzmanlarının görüşler�ne de başvurarak değerlend�rme sürec�n� tamamlayab�l�r. Projeler�n
sonrak� d�l�mler� �le �lg�l� madd� desteğ�n devamı Kom�syonun olumlu görüşüne tab�d�r.

(2) Proje yürütücüsü, protokolde bel�rt�len b�t�ş tar�h�n� �zleyen en geç üç ay �çer�s�nde, araştırma sonuçlarını
�çeren proje sonuç raporunu Kom�syon tarafından bel�rlenen formata uygun olarak sunar. L�sansüstü tez projeler� �ç�n,
�lg�l� b�r�mlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul ed�leb�l�r. Sonuç raporu Kom�syon tarafından
değerlend�r�lerek projen�n başarılı sayılıp sayılmayacağına karar ver�l�r. Kom�syon gerekl� gördüğü durumlarda
konunun uzmanlarının görüşler�ne de başvurarak değerlend�rme sürec�n� tamamlayab�l�r.

Proje süres� ve bütçes�
MADDE 9 – (1) Projeler�n Kom�syon tarafından onaylanan çalışma takv�m�ne ve bütçe planına uygun olarak

yürütülmes� esastır. Ancak, gerekl� hallerde proje yürütücüsünün taleb�, Kom�syonunun kararı �le projeler �ç�n ek süre,
�lave bütçe ver�leb�l�r.
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(2) 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 tez
projeler� �ç�n sağlanacak mal� destekler, �lg�l� l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m mevzuatında bel�rlenen normal öğren�m
süreler� �le sınırlıdır.

(3) Projeler �ç�n ver�leb�lecek ek bütçe proje bütçes�n�n en fazla %50’s� kadar olab�l�r.
Sonuçların duyurulması
MADDE 10 – (1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan

projeler hakkındak� özet b�lg�ler� YÖKSİS’e g�rer. Bu b�lg�ler yükseköğret�m kurumunun �nternet sayfasından
kamuoyuna duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B�l�msel Araştırma Projeler�nde Gel�r ve Ödenekler�n Kullanımı

Gel�rler
MADDE 11 – (1) B�l�msel araştırma projeler�n�n f�nansmanında kullanılmak üzere aşağıda bel�rt�len gel�rler,

yükseköğret�m kurumları bütçeler�nde b�l�msel ve teknoloj�k araştırma h�zmetler� �ç�n tefr�k ed�len b�l�msel araştırma
projeler�ne �l�şk�n ödenekler, bütçelend�ğ� tert�plerden tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılmak suret�yle
kullanılır:

a) Yükseköğret�m kurumunun döner sermaye gel�rler�nden 2547 sayılı Kanunun 58 �nc� maddes�nde bel�rt�len
oranda aktarılacak tutarlar.

b) Yürütülen proje �le �lg�l� olarak ortaya çıkan ve t�car�leşmes� döner sermaye �şletmes� tarafından
gerçekleşt�r�len çıktılara �l�şk�n elde ed�len gel�rler.

c) B�l�msel araştırma projeler� �ç�n yapılacak bağış ve yardımlar.
ç) Yükseköğret�m kurumunun �zn� �le yükseköğret�m kurumunun yurt�ç�ndek� veya yurtdışındak� kuruluşlarla

yapacağı ortak araştırmalar �ç�n �lg�l� kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar.
d) D�ğer gel�rler.
(2) B�l�msel araştırma projeler�n�n gel�r� olarak b�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len tutarlar, döner sermaye

muhasebe b�r�m�nce, tahs�latı tak�p eden ayın y�rm�s�ne kadar �lg�l� yükseköğret�m kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan
bu tutarlar, yükseköğret�m kurumu bütçes�ne öz gel�r olarak kayded�l�r. Kayded�len bu tutarlar karşılığı olarak �lg�l�
yükseköğret�m kurumu bütçes�ne konulan ödenekler, gel�r gerçekleşmeler�ne göre kullandırılır. Yıl �çer�s�nde
harcanmayan tutarlar l�k�t karşılığı ödenek kaydına �l�şk�n esaslara göre ertes� yıl bütçes�ne ödenek kayded�l�r. Süres�
�ç�nde yatırılmayan tutarların tahs�l�nde 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında
Kanun hükümler� uygulanır.

(3) Yukarıda bel�rt�len b�l�msel ve teknoloj�k araştırma h�zmetler� �ç�n tefr�k ed�len ödenekler, özel hesaba
aktarılmak suret�yle kullanılır.

(4) 18/11/2015 tar�hl� ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebl�ğ�
hükümler� çerçeves�nde, özel hesaptak� tutarlar değerlend�r�leb�l�r. Bu şek�lde elde ed�len nemalar özel hesaba gel�r
olarak kayded�l�r.

Gel�rler ve ödenekler�n kullanımına �l�şk�n �lkeler
MADDE 12 – (1) B�l�msel araştırma projeler�n�n özel hesaptan yürütülmes�nde aşağıdak� �lkelere uyulur:
a) B�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n olarak yükseköğret�m kurumları bütçeler�nde tefr�k ed�len

ödeneklerden, bütçeler�ne g�der kaydı yapılmak suret�yle herhang� b�r harcama yapılamaz. Söz konusu harcamalar
özel hesaptan gerçekleşt�r�l�r.

b) Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere �l�şk�n g�derler, yükseköğret�m kurumları bütçe hesaplarıyla
�l�şk�lend�r�lmeks�z�n faal�yet gel�r ve g�der hesaplarıyla, �lg�s�ne göre varlık ya da yükümlülük hesapları kullanılarak
muhasebeleşt�r�l�r.

c) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, öz gel�r ve haz�ne yardımı karşılığı ayrımı yapılarak
anal�t�k bütçe sınıflandırmasının ekonom�k kodlama s�stem�ne uygun olarak tasn�f ed�l�r ve B�l�msel Araştırma
Projeler� Koord�nasyon B�r�m� kayıtlarında �zlen�r.

ç) Özel hesaptan yapılacak mal ve h�zmet alımına yönel�k harcamalarda 1/12/2003 tar�hl� ve 2003/6554 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğret�m Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddes�n�n (f) Bend� Kapsamında Yapılacak İhalelere İl�şk�n Karar hükümler� uygulanır.

d) Özel hesaba aktarılan tutarlar, yükseköğret�m kurumlarının Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlıkları
tarafından açılan d�ğer banka hesapları �le �l�şk�lend�r�lmez.

Ödenekler�n kullanımı
MADDE 13 – (1) Özel hesapta �zlenen tutarlar (öz gel�r ve haz�ne yardımı), proje süres� �le sınırlı olmak üzere

b�l�msel araştırma projeler� �ç�n gerekl� olan sözleşmel� olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve h�zmet alımları
tüket�m malları ve malzeme alımları, dem�rbaş alımları, mak�ne ve teçh�zat alımları �le b�l�msel araştırma projeler� �ç�n
gerekl� d�ğer g�derler� karşılamak üzere kullanılır.
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(2) Yılı Yatırım Programında Rektörlük B�l�msel Araştırma Projeler� olarak yer alan ve 11 �nc� madden�n
�k�nc� fıkrası kapsamında özel hesapta öz gel�r olarak �zlenen tutarlar gayr�menkul sermaye üret�m�ne yönel�k
müteahh�tl�k g�derler�n� karşılamak üzere kullanılamaz. Ancak, b�l�msel araştırma projeler�nden özel hesapta haz�ne
yardımı karşılığı olan araştırma altyapısı kurma ve gel�şt�rme projeler�ne (Yılı Yatırım Programında teknoloj�k
araştırma sektörü �ç�nde yer alan ve Rektörlük B�l�msel Araştırma Projeler� ve b�l�m �nsanı yet�şt�rme projeler� dışında
kalan projeler) �l�şk�n tutarlar gayr�menkul sermaye üret�m�ne yönel�k müteahh�tl�k g�derler�n� karşılamak üzere
kullanılab�l�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 Kalkınma Bakanlığınca yapılacak değerlend�rme
sonucuna göre başkaca herhang� b�r kurumdan �z�n veya v�ze alınmaksızın ve Mal�ye Bakanlığı �le Devlet Personel
Başkanlığı tarafından bel�rlenen ücret tavanlarını aşmayacak şek�lde projelerde 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.

(4) B�r öncek� yılın yatırım programında yer alıp, yılı yatırım programında yer almayan projeler�n özel hesaba
aktarılan tutarlarından kullanılamayanlar, yılı yatırım programında teknoloj�k araştırma sektöründe yer alan projelere
rektörlük onayı �le aktarılab�l�r ve aktarıma �l�şk�n Kalkınma Bakanlığına b�lg� ver�l�r.

Mal� hükümler
MADDE 14 – (1) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar ve ver�len ön ödemeler b�l�msel

araştırma projeler� koord�nasyon b�r�m�nce öz gel�r ve haz�ne yardımı karşılığı ayrımı yapılarak, anal�t�k bütçe
sınıflandırmasının ekonom�k kodlama s�stem�ne uygun olarak dört düzeyl� kayded�l�r ve �zlen�r.

(2) B�l�msel araştırma projeler�n�n f�nansman değ�ş�kl�kler� �le söz konusu projeler�n toplam mal�yet�n�
değ�şt�recek kaynak geç�şler�; yılı yatırım programında yer alan haz�ne yardımı karşılığı b�l�msel araştırma projeler�
�ç�n Yılı Programının Uygulanması, Koord�nasyonu ve İzlenmes�ne Da�r Karar hükümler�, d�ğerler�nde �se b�l�msel
araştırma projeler� kom�syon kararları çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(3) Gerçekleşt�rme görevl�s�n�n �mzasını müteak�p tahakkuk eden b�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n
g�derler, harcama yetk�l�s�n�n muhasebe b�r�m�ne, muhasebe yetk�l�s�n�n de bankaya vereceğ� tal�mat üzer�ne özel
hesaptan öden�r.

(4) Ön ödeme l�m�tler�, yılı merkez� yönet�m bütçe kanununda �ller �ç�n bel�rlenen parasal l�m�t�n on katıdır.
Her b�r harcama yetk�l�s� mutemed� aldığı avanstan harcadığı tutarlara �l�şk�n kanıtlayıcı belgeler� en çok �k� ay, açılan
kred�lerden harcadığı tutarlara �l�şk�n kanıtlayıcı belgeler� �se en çok üç ay �çer�s�nde muhasebe b�r�m�ne vermekle
yükümlüdür. Arkeoloj�k kazı ve alan araştırması g�b� uzun sürel� saha çalışması gerekt�ren projeler �ç�n Kom�syonun
onayı �le ön ödeme l�m�tler� yukarıda bel�rt�len tutarın on katına kadar, ön ödemeler�n kapatılma süres� �se altı aya
kadar artırılab�l�r.

(5) Harcama yetk�l�s� mutemed� �ş�n tamamlanmasından sonra veya mal� yılın sonunda bu süreler�n dolmasını
beklemeks�z�n avans veya kred� artığını �ade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara a�t belgeler� vermek
ve varsa artan parayı muhasebe b�r�m�ne �ade etmek suret�yle mahsup �şlem�n� gerçekleşt�rmek zorundadır. Bu şek�lde
mahsup �şlem� yapılmadıkça aynı �ş �ç�n yen�den avans ver�lemez, kred� açılamaz. Avansın ver�ld�ğ� tar�hten öncek� b�r
tar�hte düzenlenm�ş harcama belgeler� avansın mahsubunda kullanılamaz.

(6) Aldıkları avansın mahsubunu süres� �çer�s�nde yapmayan harcama yetk�l�s� mutemetler� hakkında 6183
sayılı Kanun hükümler� uygulanır.

(7) Kazı, araz� ve benzer� saha çalışması gerekt�ren projelerde araştırmanın yapılab�lmes� �ç�n zorunlu olan
yurt �ç� özel araç �le yapılacak seyahatlerde yakıt g�derler� Kom�syonun bel�rled�ğ� sınırlar dah�l�nde kalmak üzere
karşılanab�l�r.

Muhasebeleşt�rme �şlemler� ve belgeler�
MADDE 15 – (1) Özel hesaptan yapılan harcamalarda muhasebeleşt�rme belges� olarak 27/12/2014 tar�hl� ve

29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez� Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n ek (01-02)’�nde yer
alan Ödeme Emr� Belges�, d�ğer muhasebe �şlemeler�nde �se Muhasebe İşlem F�ş� kullanılır. Muhasebeleşt�rme
belgeler�n�n ek�ne harcama belgeler�n�n asılları eklen�r.

(2) Özel hesaba �l�şk�n mal� �şlemler aşağıda bel�rlend�ğ� şek�lde muhasebe kayıtlarına alınır:
a) Yükseköğret�m kurumları bütçes�nde tefr�k ed�len ödeneklerden muhasebe b�r�m� adına bankada açılacak

özel hesaba aktarılan tutarlar 102-Banka Hesabına borç, 600-Gel�rler Hesabına alacak kayded�l�r. Özel hesaba
aktarılan tutarlar bütçe gel�rler� hesabıyla �l�şk�lend�r�lmez.

b) Özel hesaptan yapılan harcamalar 630-G�derler Hesabına ya da varlık alımlarına �l�şk�n olanlar �lg�l� varlık
hesabına borç, 103-Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabına alacak kayded�l�r. Özel hesaptan yapılan
harcamalar bütçe g�derler� hesabıyla �l�şk�lend�r�lmez.

c) Özel hesaptan ver�len avanslar �le açılan kred�ler 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına borç, 103-Ver�Ien
Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabına alacak kayded�l�r.
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ç) Ver�len avanslar ya da açılan kred�lere �l�şk�n kanıtlayıcı belgeler muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�ld�ğ�nde
harcama tutarı 630-G�derler Hesabına ya da varlık alımlarına �l�şk�n olanlar �lg�l� varlık hesabına borç, 162-Bütçe Dışı
Avanslar Hesabına alacak kayded�l�r.

d) Süres�nde mahsup ed�lmeyen avans ve kred� tutarları sorumluları adına 140-K�ş�lerden Alacaklar Hesabına
borç, 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kayded�l�r.

e) Tem�nat olarak nakden tahs�l ed�len tutarlar 102-Banka Hesabı ya da d�ğer �lg�l� hesaplara borç, vades�ne
göre 330-Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı ya da 430-Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabına alacak kayded�l�r.

f) Alınan tem�nat mektupları 910-Alınan Tem�nat Mektupları Hesabına borç, 911-Alınan Tem�nat Mektupları
Emanetler� Hesabına alacak kayded�l�r.

g) Tem�nat olarak alınan k�ş�lere a�t menkul kıymetler, 912-K�ş�lere A�t Menkul Kıymetler Hesabına borç,
913-K�ş�lere A�t Menkul Kıymet Emanetler� Hesabına alacak kayded�l�r.

ğ) Özel hesaplarda bulunan tutarlara �l�şk�n bankaca tahakkuk ett�r�len fa�z tutarları ay sonlarında 181-Gel�r
Tahakkukları Hesabına borç, 600-Gel�rler Hesabına alacak kayded�l�r. Bankaca özel hesaba aktarılan fa�z tutarları 102-
Banka Hesabına borç, öncek� aylarda tahakkuk etm�ş fa�z alacakları 181-Gel�r Tahakkukları Hesabına, ay �ç�nde
tahakkuk eden fa�z tutarları �se 600-Gel�rler Hesabına alacak kayded�l�r.

h) Yukarıda yer alanlar dışında, özel hesaba �l�şk�n olarak gerçekleşen mal� �şlemler�n muhasebeleşt�r�lmes�nde
Merkez� Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n hesabın n�tel�ğ�, hesaba �l�şk�n �şlemler ve hesabın �şley�ş� maddeler�
�şlem�n çeş�d�ne göre kullanılır.

(3) Satın alınan taşınır mallar, 28/12/2006 tar�hl� ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmel�ğ� gereğ�nce taşınır �şlem f�ş� düzenlenerek yükseköğret�m kurumu envanter kayıtlarına
alınır. Bu kapsamda ed�n�len dayanıklı taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da bel�rleyeceğ� k�ş�ye
taşınır tesl�m belges� �le tesl�m ed�l�r. Tüket�me yönel�k mal ve malzemeler �se taşınır �şlem f�ş� düzenlenerek
doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına ver�l�r.

Harcama belgeler� ve muhafazası
MADDE 16 – (1) B�l�msel araştırma projeler� kapsamında yapılan harcamaların belgelend�r�lmes�nde

31/12/2005 tar�hl� ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez� Yönet�m Harcama
Belgeler� Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır. B�l�msel araştırma projeler� �le �lg�l� her türlü �şlem ve harcamalara �l�şk�n
belgeler, yükseköğret�m kurumunda genel hükümlere göre muhafaza ed�l�r ve denet�me hazır halde bulundurulur.

Özel hesap dönem� ve dev�r
MADDE 17 – (1) Özel hesabın dönem� takv�m yılıdır.
(2) Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhang� b�r b�l�msel araştırma projes�ne ayrılan tutarın kullanım

�mkanının kalmaması hal�nde, söz konusu tutarlar d�ğer b�l�msel araştırma projeler�n�n f�nansmanında kullanılab�l�r.
(3) Dönem sonu �t�bar�yle özel hesapta kalan tutarlar, �lg�l� yükseköğret�m kurumu bütçes� �le

�l�şk�lend�r�lmeks�z�n ertes� yıla devreder.
(4) Kullanılmayan ve ertes� yıla devreden tutarların b�l�msel araştırma projeler� �le �l�şk�lend�r�lmes�nde öz

gel�r kapsamındak� tutarlarda 11 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası, haz�ne yardımı karşılığı tutarlar �ç�n �se 14 üncü
madden�n �k�nc� fıkrası uygulanır.

Tel�f hakları
MADDE 18 – (1) B�l�msel araştırma projeler� b�r�m� tarafından desteklenen projelerden elde ed�len b�l�msel

sonuçların tel�f hakkı �lg�l� yükseköğret�m kurumuna a�tt�r. B�l�msel yayın, k�tap ve benzer� eserler�n tel�f hakları
yükseköğret�m kurumunun yönet�m kurulu kararı �le kısmen veya tamamen eser sah�pler�ne devred�leb�l�r.

(2) Gel�r get�r�c�, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gel�r�n dağılımı
yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulu tarafından bel�rlenen �lkelere uygun olarak gerçekleşt�r�l�r. Konuyla �lg�l�
mevzuatta hak sah�pler�ne ödenmes� öngörülen oranlar hakkında b�r düzenleme bulunması hal�nde �se �lg�l� mevzuat
hükümler� uygulanır.

Bütçe ödenekler�n�n özel hesaba aktarılması
MADDE 19 – (l) Ödenekler�n özel hesaba aktarılmasında aşağıdak� hususlara uyulur:
a) Yükseköğret�m kurumları bütçeler�nde b�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n olarak tefr�k ed�len ödenekler,

Merkez� Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� gereğ�nce ödeme emr� belges�ne harcama tal�matı eklenerek,
doğrudan “03- Mal ve H�zmet Alımları” ve “06-Sermaye G�derler�” ekonom�k kodlarını �çeren tert�plerden tahakkuka
bağlanmak suret�yle özel hesaba aktarılır.

b) Ödenekler, serbest bırakma oranları, öz gel�r karşılığı ödeneklerde gel�r gerçekleşmeler� ve b�l�msel
araştırma projeler� kom�syonunca bel�rlenen b�l�msel araştırma projeler�n�n kaynak �ht�yaç planları doğrultusunda
tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılır.

c) Öz gel�r karşılığı b�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n olarak öncek� yıldan devreden f�nansman fazlası
tutarlar �le yılı bütçeler�n�n (B) �şaretl� cetvel�nde bel�rlenen tahm�n� tutarlar üzer�nde gerçekleşen gel�r fazlası tutarlar,
kullanım amacı doğrultusunda “03-Mal ve H�zmet Alımları” ve “06-Sermaye G�derler�” ekonom�k kodlarını �çeren
tert�plere ödenek olarak eklen�r ve buradan özel hesaba aktarılır. B�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n olarak yıl
�çer�s�nde meydana gelen d�ğer ödenek artışlarına �l�şk�n bütçe �şlemler�nde de aynı esaslara uyulur.
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ç) Yılı yatırım programında “Proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama
yapılacaktır.” �fades� bulunan b�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n ödenekler, proje etüdü Kalkınma Bakanlığı
tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kullanılamaz.

d) Özel hesaba aktarılan ödenekler�n proje bazında harcama durumu ve hesap özet� her yıl Eylül ve Aralık
aylarının son haftasında Kalkınma Bakanlığına gönder�l�r.

e) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, anal�t�k bütçe sınıflandırmasının ekonom�k kodlama
s�stem�ne uygun olarak her yılın Ağustos ve Aralık ayı sonu �t�barıyla, tak�p eden ayın �lk haftasında elektron�k
ortamda Mal�ye Bakanlığına gönder�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�kte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 21 – (1) 10/4/2002 tar�hl� ve 24722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları

B�l�msel Araştırma Projeler� Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla, 333-Emanetler Hesabında

kayıtlı tutarlar, bu hesaba borç, 600-Gel�rler Hesabına alacak kayded�l�r.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 
 


