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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 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(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, mak�ne ve teçh�zat alımları �le b�l�msel araştırma projeler� �ç�n gerekl� d�ğer g�derler�, yılı
yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve gel�şt�rme projeler� dışındak� projeler kapsamında
görevlend�r�lecek tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarındak� öğrenc�lere ver�lecek burslar �le 2547 sayılı
Kanunun ek 34 üncü maddes� kapsamında doktora sonrası araştırmacı olarak �st�hdam ed�lecek sözleşmel� personel�n
harcamalarını karşılamak üzere kullanılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13/B maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Burs m�ktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezl� yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�ne ödenmekte

olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“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, �lg�l�
ekonom�k kodları �çeren tert�plerden tahakkuka bağlanmak suret�yle 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 �lg�l� ekonom�k kodları �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.”

MADDE 4 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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