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ÖNSÖZ
ARINKOM TTO ve
PROJE BIRIMI

Projeler Malİ
Rehberİ

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO Ulusal ve Uluslararası
Proje Koordinatörleri, Üniversite-Sektör İşbirliği Koordinatörleri
ve Proje Birimi Satın Alma Birimi Şube Müdürlüğü tarafından
hazırlanan ARİNKOM TTO ve Proje Birimi Projeler Mali Rehberi,
ulusal ve uluslararası programlara başvuruda bulunmak isteyen
kadrolu üniversite personeline yönelik hazırlanmıştır. TÜBİTAK
ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı), TEYDEB
(Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) ve UİDB
(Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı) programları ile Erasmus+
ve Ufuk 2020 (Horizon 2020) programlarının bütçe kalemlerini
oluşturan unsurlar, bütçe yazımında dikkat edilmesi gereken
kurallar, sıkça sorulan sorular, hesaplama yöntemleri, Anadolu
Üniversitesinde ulusal ve uluslararası projelere ilişkin ödeme
usulleri gibi birbirinden farklı konulara yer verilen bu çalışmanın
faydalı olmasını diler, her konuda ARİNKOM TTO ve Proje Birimi
ile iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
ARİNKOM TTO VE PROJE BIRIMI
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ARINKOM TTO ve
PROJE BIRIMI

Projeler Malİ
Rehberİ
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel
sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. ARDEB’in 8 adet ulusal destek programı
bulunmaktadır. 8 programdan biri olan “1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin
Artırılmasına Yönelik Destek Programı”, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik
belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesini amaçladığından ARİNKOM TTO
Projeler Mali Rehberi kapsamına alınmamıştır.
ARİNKOM TTO Projeler Mali Rehberi kapsamında proje bütçeleri tanıtılan 7 adet ARDEB Programı’na ait
süre ve bütçeye ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:
Program Adı

Süre

Bütçe

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı

36 Ay

360.000 TL

1002 - Hızlı Destek Programı

12 Ay

30.000 TL

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı

24 Ay-36 Ay

500.000-2.500.000 TL

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma
Destek Programı

18 Ay

200.000TL

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı

Çağrıya özel

Çağrıya özel

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı

24 Ay

60.000 TL

3501 - Kariyer Geliştirme Programı

36 Ay

225.000 TL

TÜBİTAK ARAŞTIRMA
DESTEK PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI (ARDEB)
PROGRAMLARI
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1.1.

1.2.

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi

Proje Bütçesi Üzerine Notlar

TÜBİTAK ARDEB Programları’nın bütçe kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilen unsurlardan oluşmaktadır:

Proje kabul edildikten sonra gelen sözleşmede toplam proje desteği şöyledir:

Genel Bütçe Tablosu

Katkı Kaynağı

Makine
Teçhizat

Sarf
Malzemesi

Hizmet
Alımı

Seyahat

Bursiyer

Yardımcı
Personel

TOPLAM

TÜBİTAK’tan
Talep Edilen
Katkı

Proje
Bütçesi

*PTİ

Kurum
Hissesi**

Toplam
Proje
Desteği

Öneren Kuruluş
Katkısı
Destekleyen
Diğer Kuruluş
Katkısı
TOPLAM

Proje Yürütücüsü
belirler.

TÜBİTAK tarafından
belirlenir.

*PTİ (Proje Teşvik İkramiyesi): Yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara ödenen ikramiyedir.
Yukarıdaki tabloda yer alan bütçe kalemleri haricinde TÜBİTAK Programlarında Proje Teşvik İkramiyesi
(PTİ), Kurum Hissesi ve Yurtdışı Araştırmacılar* olmak üzere masrafları bütçeye dâhil olmayan; ayrıca
TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje bütçesine ilave edilen kalemler bulunmaktadır.
* Programlara göre yurtdışı araştırmacı dâhil edilip/edilemeyeceği değişkenlik göstermektedir.
“Destekleyen Diğer Kuruluş” sayısı birden fazla ise tabloya yeni satırlar eklenerek bu destekler
belirtilmelidir.
“Genel Bütçe Tablosu” ve “TÜBİTAK’tan Talep Edilen Bütçe Tablosu” eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Genel Bütçe Tablosu’nun TÜBİTAK’tan Talep Edilen Katkı kısmındaki toplamlarla TÜBİTAK’tan Talep
Edilen Bütçe Tablosundaki ana toplamlar aynı olmalıdır.

** Kurum Hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlanması aşamasında Kurum imkânlarından faydalanılması
karşılığı proje maliyetine bağlı olarak TÜBİTAK tarafından hesaplanan ve projenin yürütüldüğü kurumun
Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesine dâhil edilen tutarı veya TÜBİTAK tarafından
yürütülen dış destekli projelerde TÜBİTAK mevzuatına göre hesaplanan tutarı ifade etmektedir.
(Kaynak: TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere
Proje Karşılığı Aktarılarak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin
Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller, TÜBİTAK)

Eğer varsa, öneren kuruluş ve/veya destekleyen diğer kuruluş katkıları, bu katkıların niteliği ve miktarının
açıkça belirtildiği, ilgili kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış destek mektupları eklenmelidir.
“Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı Giderleri” toplamı hizmet alımı olarak Genel Bütçe
Tablosu’na yazılmalıdır.
Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
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1.3.

1.4.

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi
1) Makine – Teçhizat

PROGRAM

PTİ

YÜRÜTÜCÜ

ARAŞTIRMACI

DANIŞMAN

Adı / Modeli

Alım Türü

Kullanım Gerekçesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Var
Projelerini Destekleme Programı

1.500 TL/Ay

750 TL/Ay

1.500 TL/ Yıl

Yurt içi

Yurt dışı

1002 - Hızlı Destek Programı

Yok

-

-

-

Yurt içi

Yurt dışı

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı

Var

2.000 TL /Ay
Proje Yönetici- 1.000 TL /Ay
si: 2.500 TL /Ay

1.500 TL / Yıl

Yurt içi

Yurt dışı

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler
Araştırma Destek Programı

Koşullu

1.000 TL /Ay

500 TL/Ay

1.000 TL/Yıl

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı

Var

2.500 TL / Ay
Proje Yöneticisi 3.000 TL /Ay

1.500 TL / Ay

1.600 TL/Yıl

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı

Koşullu

500 TL/Ay

250 TL/Ay

500 TL /Yıl

3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Var

1.500 TL/Ay

750 TL/Ay

1.500 TL/Yıl

Bedeli (TL)

• TÜBİTAK’tan talep edilen desteklerin nitelikleri ve miktarları ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmelidir.
• İstenen makine-teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura, teklif mektubu veya ekran
görüntüsü eklenmelidir.
• Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü “Yurt dışı” işaretlenmeli ve tüm masraflar
dâhil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli yazılmalıdır.

• Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanlara, ilgili mevzuatta yer alan
hususlara uygun olması şartıyla PTİ ödenebilir.

• Proje yürütücüsünün alabileceği PTİ üst sınırı her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütücünün ve
araştırmacıların alacağı PTİ, TÜBİTAK’ın belirlediği kurallar çerçevesinde hesaplanır.

• Bir araştırmacının alacağı PTİ yürütücünün alacağı PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz.

• Yurt içi alımlarda KDV dâhil bedeli yazılmalıdır.
• Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesaplanırken fatura tarihindeki T.C.
Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmalı ve öneride mutlaka belirtilmelidir.
1003 Programına Başvuru Yaparken Makine ve Teçhizat Alımına Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar:
• Proforma faturadaki isim ile aynı olmalıdır.
• Proforma faturadaki toplam tutar ile aynı olmalıdır.
• Projenin yürütüldüğü kuruluşun özel sektör olması halinde talep edilen makine-teçhizat bedelinin %
50’si özel kuruluş tarafından karşılanır.

• Bir kişinin, aynı anda, proje türüne bakılmaksızın TÜBİTAK destekli birden fazla projede görevli olması
halinde; en fazla yürütücü olduğu iki projeden; yürütücü olduğu bir projeden ve araştırmacı/danışman
olduğu iki projeden; araştırmacı/danışman olduğu dört projeden PTİ ödemesi alabilir.

• Birden fazla projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam
PTİ miktarı, yürütücü PTİ üst sınırının iki katından fazla olamaz.

• Bir projedeki tüm araştırmacılara ödenecek toplam PTİ miktarı, proje yürütücüsüne ödenecek olan
PTİ’den fazla olamaz.

• Proje yürütücüsü ve araştırmacıların bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu
kurumu/kuruluşu (vakıf üniversiteleri dâhil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda
ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçemez.
(Kaynak: Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar, TÜBİTAK)
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1.4.

1.4.

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi
4) Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı

2) Sarf Malzemesi
Adı

Alım Türü
Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Kullanım
Gerekçesi

Bedeli (TL)

Mahiyeti

Nereden/Kimden
Alınacağı

Gerekçesi

Bedeli (TL)

Toplam
1002 Programı bütçesinde “Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı” tablosu bulunmamaktır.

- Sarf malzemeleri için proforma faturaya gerek olmayıp sadece projede gerekliliğinin değerlendirilmesine
imkân veren ayrıntıda liste verilmelidir.
- Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü “Yurt dışı” işaretlenmeli ve tüm masraflar
dâhil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli yazılmalıdır.
- Yurt içi alımlarda KDV dâhil bedeli yazılmalıdır.
1003 Programına Başvuru Yaparken Sarf Malzeme Alımına Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar:
- 10.000 TL üzeri sarf malzemesi için proforma fatura sunulmalıdır.

3001 Programı bütçesinde bu fasıl kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel
kullanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en
fazla 5.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.
1001 - 1005 ve 3501 Programları bütçesinde bu fasıl kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili
paydaşlar ve potansiyel kullanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar
için proje bütçesinde en fazla 10.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.
1003 Programı bütçesinde bu fasıl kapsamında beklenen proje çıktı ve sonuçlarının ilgili paydaşlar
ve potansiyel kullanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje
bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.
Bu fasıldan başka fasıllara, başka fasıllardan bu fasıla aktarım yapılamaz. Fasıl kullanımı Grup Onayı ile
olmalıdır.
Çalıştay, toplantı düzenlenmesi/kurum kuruluş ziyaretleri kapsamında yapılacak giderler:

3) Hizmet Alımı
Mahiyeti

Nereden/Kimden
Alınacağı

Gerekçesi

Hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir.
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Bedeli (TL)

• Yurt dışından katılımcı davet edilemez, yurt dışına gidilemez.
• Toplantının düzenlendiği ilden katılanlara gündelik ve konaklama ödemesi yapılmaz.
• Katılımcılara yurt içi seyahat (uçak, tren, otobüs, feribot vb.) ekonomi sınıfı bilet ödenir, şehir dışından
gelen katılımcılara gündelik ve konaklama için projelerdeki araştırmacı limitleri uygulanır. Konaklama
ödemesi 1, gündelik ödemesi 2 günden fazla olamaz.
• Proje ekibinin şehir dışında tanıtım ziyaretlerine veya toplantılara gitmesi halinde projeler kapsamındaki
yurt içi seyahat limitleri uygulanır.
• Projenin yürütüldüğü kuruluşa salon kirası vb. ödenmez. Salon kirası ödeneği ancak, proje yürütücüsü
kuruluşta yer olmadığına ilişkin kuruluş yetkilisinin yazılı beyanı olması halinde talep edilebilir. Salon
kirası için 1.000 TL’den fazla talep edilemez.
• Çalıştay/toplantılarda ikram gideri 1.000’ TL’den fazla olamaz.
• Web sitesi giderleri: 1.000 TL’den fazla olamaz.
• Kırtasiye/Sarf malzemesi/Baskı ve cilt/Posta giderleri: 500 TL’den fazla olamaz.

ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ
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1.4.

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi

5) Saha Çalışması Planı

Seyahat
Adedi

Örnek / Veri
Toplanacak
Yerler*
(NeredenNereye
gidileceği
belirtilmelidir)

Seyahat
Gerekçesi

6) Yurt içi Saha Çalışması Seyahat Giderleri

Örnek /Veri
Toplanacak
Yerin
Niteliği**

Yasal/
Özel İzin
Belgesi
Gerekli
mi? (Evet/
Hayır)***

Ulaşım
Aracı
(Özel/
Resmi
Araç)

Kişi
Sayısı

Gün
Sayısı
(Kişi
Başına)

Kişi
Sayısı
Toplam
Katedilecek
Yol (km)****

Seyahat
Adedi
(kez)

Toplam
Gün

Taşıt
Toplam
Kirası
Katedilecek
(Ücret/Gün)
Yol (km)

TOPLAM
(TL)

Toplu Taşıma ile Seyahat
(Otobüs/Tren)
Özel/Resmi Araç ile Seyahat
Taşıt Kirası Gideri
Gündelik (Yürütücü/Araştırmacılar)
Gündelik (Bursiyer/Y. personel)

Toplam

* Aynı bölgeye, farklı zamanlarda seyahat yapılacak olması durumunda, her seyahate ait bilgiler birbirini
takip eden satırlara ayrı ayrı girilmelidir.
** Milli/Tabiat parkları, sulak alan, ormanlık alan, koruma bölgesi, doğal/tarihi sit alanı, mağaralar, askeri
bölge, özel bölge, şahıs/resmi işletmeleri (tarım alanı, çiftlik, mezbaha vb.)
*** Başvuru öncesinde TÜBİTAK ana sayfasında yer alan “YASAL/ÖZEL İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU”nun
detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.
**** “Toplam Katedilecek Yol” kısmında hesaplanan toplam mesafe “Yurt içi Saha Çalışması Seyahat
Giderleri” tablosundaki mesafe ile aynı olmalıdır.
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Konaklama (Yürütücü/
Araştırmacılar)
Konaklama (Bursiyer/Y. personel)
Toplam
* Saha çalışması planındaki verilerle uyumlu olacak şekilde doldurulmalı ve bütçelendirilmelidir.
- Özel/resmi araç ile yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir.
- 2017 yılı için gündelik bedeli yürütücü ve araştırmacılar için 57,50 TL/gün; bursiyer ve yardımcı personel
için 55,50 TL/gün olarak belirlenmiştir. Konaklama bedeli ise (belgelenmesi kaydıyla) gündeliğin iki katı
olarak belirlenmiştir. İaşe (yiyecek, içecek) giderleri gündelik kapsamında olduğu için ayrıca konaklama
gideri olarak karşılanmaz.

ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ
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1.4.

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi

TÜBİTAK ARDEB Programları Proje Bütçesi

7) Saha Çalışması Dışındaki Faaliyetler İçin Yapılacak Olan Yurt içi / Yurt dışı
Seyahat Giderleri (Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. Faaliyetler)

• Bursiyer(ler)in projede yapacağı faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada verilmelidir.
• Projede yer alacak bursiyer(ler)in eğitim alanlarının veya tez konularının proje konusunun ilgili olduğu
alan(lar)da olması beklenmektedir.

• Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer alamazlar.
• BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi

Toplam (TL)
Yurt İçi Seyahat
Yurt Dışı Seyahat
TOPLAM
1002 Programında saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi seyahatlere, proje
süresince toplam 500 TL’yi geçmemek şartıyla ödenek verilir. Yurt dışı seyahat ve arazi çalışmaları
desteklenmemektedir.
1003 Programında saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere; Küçük
ölçekli projelerde toplam 10.000 TL’yi, Orta ve Büyük Ölçekli projelerde ise söz konusu limitin sırasıyla
en fazla 2 ve 3 katını geçmemek şartıyla ödenek verilir.
3501 Programında saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere toplam
25.000 TL’yi geçmemek şartıyla ödenek verilir. Ödeneğin 10.000 TL’si; yurt içi/yurt dışı bilimsel nitelikli
organizasyonlara (kongre/ konferans/seminer/sempozyum vb.) katılım için, 15.000 TL’si ise proje konusu
ile ilgili olma koşuluyla, yurt dışı araştırma kurum/kuruluş/merkezlerine (arşiv/herbaryum vb.) yapılacak
çalışma ziyaretleri için kullanılabilir
1001 - 3001 ve 1005 Programlarında yurt içi saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi/
yurt dışı seyahatlere toplam 10.000 TL’yi geçmemek şartıyla ödenek verilir.

•

•
•

yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, yukarıdaki tabloda
belirtilen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi
yapılmaz.
Lisans bursiyeri olmak için Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3.sınıf
ve üzeri öğrencisi olmak, herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı çalışmamak ve üniversitenin not sistemi
esas olmak üzere hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5
veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not
ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması gerekmektedir.
Bir projede aynı anda en fazla 2 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.
Doktora sonrası araştırmacının herhangi bir yerde ücretli çalışmıyor olması gerekir. Doktorasını
aldıktan sonraki 7 yıl içerisinde doktora sonrası araştırmacı olarak projede yer alabilir. Doçentlik
unvanını aldıysa projede yer alamaz.

9) Yardımcı Personel
Adı Soyadı

Nitelik

Görev Süresi (ay)

Aylık Ücret (TL)

Toplam (TL)

Proje önerisi sırasında gidilmesi planlanan kongre, çalıştay vb. adı,tarihi yer gibi bilgilerin verilmesine
gerek yoktur.
- Projede görev yapacak teknisyen, laborant, mühendis, vb. yardımcı personelin projede yapacağı çalışma
ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada verilmelidir.

8) Bursiyer ve Burs Miktarı Üst Sınırları
Niteliği

(Lisans/Y. Lisans/Doktora/Doktora Sonrası
Araştırmacı)

Projede Yer Alma Burs Miktarı
Süresi (ay)
(TL/ay)

Toplam (TL)

- Yardımcı personelin herhangi bir yerde çalışmıyor olması durumunda; kendisine ödenecek düzenli
ücret projeye brüt olarak yansıtılmalıdır. Bu durumda çalışan kişi ile ilgili vergi, sosyal güvenlik kesintileri
ve mevzuatların öngördüğü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi yürütücü sorumluluğundadır.

TOPLAM
Niteliği
Lisans Öğrencisi
Y. Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi
Doktora Sonrası Araştırmacı
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Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse
500.-TL/ay
2.200.-TL/ay
2.500.-TL/ay
2.800.-TL/ay
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- Yardımcı personelin herhangi bir kamu kurumunda çalışıyor olması durumunda kendisine doğrudan
düzenli ödeme yapılamaz. Bu durumda; kamu kurumunda çalışan ve projede uzmanlık gerektiren
görevleri yapması gereken yardımcı personele, ilgili mevzuatlar uyarınca üniversitelerin döner sermaye
saymanlıkları vasıtasıyla yürütücü sorumluluğunda ödeme yapılabilir.

Ücretli Çalışıyor İse
-----------400.-TL/ay
500.-TL/ay
------------

- Herhangi bir yerde çalışmayan yardımcı personele yapılacak ödemelerin miktarı; projenin yürütüldüğü
kurumda çalışan ve yapılacak işin muadili ya da yakın görevdeki kişinin maaşının rayiç bedeli alınarak
yürütücü tarafından belirlenir.
- Belirlenen ücretten yaklaşık %30-40 oranında gelir vergisi kesilerek ödemesi yapılır. Bu nedenle bütçe
planlanırken, talep edilen bütçeye brüt rakam hesaplanarak yazılmalıdır.

ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ
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Sıkça Sorulan Sorular

1003 Programında “Yardımcı Personel” tablosu yerine “Özel Kuruluş Mevcut Personeli ile Kamu Kurumu
ve Özel Kuruluş Yeni Alınacak Personel Bilgileri Tablosu” vardır.

Özel Kuruluş Mevcut Personeli ile Kamu Kurumu ve
Özel Kuruluş Yeni Alınacak Personel Bilgileri Tablosu
SIRA
NO

Adı Soyadı

Görev Süresi (ay)

Katkı Oranı (%)

Aylık Ücret
(TL)

Toplam (TL)

1
2
TOPLAM
- Niteliği araştırmacı olan personelin katkı oranı en az %10 olmalıdır.
- Bu kısma konulacak ücret belirlenirken aşağıda belirtilen kurallar kullanılmalıdır:
• PYÖ/PY olacak kişi, zamanının en az %40’ını projeye ayırmak zorundadır.
• Projelerde istihdam edilecek yeni personele ödenecek aylık ücret, emsal ücretin en çok %40 fazlası
olacak şekilde ve projeye ayırdığı zaman oranında hesaplanan en yüksek miktar ile PYÖK/PYK
tarafından proje önerisinde talep edilen aylık ücret kıyaslanarak belirlenir.
• Emsal ücret, Proje Yöneticisi/Yürütücü Kuruluş (PYÖK/PYK)’un emsal çalışanlar için bir ayda ödediği
sosyal güvenlik primi işveren katkısı dâhil brüt ücret ile varsa yıl içinde ödenen toplam ikramiyenin
bir aya tekabül eden kısmı toplanarak elde edilir. Bu ücretin tespiti için, emsal kadroya ait bir ayda
ödenen ücret bilgileri proje önerisinde istenir.
• (*Kaynak: 1007 Program Esasları)

Soru: Projem kabul edildi. Şimdi ne
yapmalıyım?

TL’yi geçmeyecek şekilde yazabilirsiniz.

Cevap: ilk olarak size TÜBİTAK tarafından
gönderilecek olan sözleşmenin, ilgili yerlerini
(Rektörlük Makamı dışındaki yerleri) imzalayarak
ve imzalatarak ARİNKOM TTO’ya ulaştırmanız
yeterli olacaktır. ARİNKOM TTO, Rektörlük
Makamı’ndan gerekli imzaları alarak TÜBİTAK’a
göndermeniz için sözleşmenizi size ulaştırılacaktır.
Buna paralel olarak proje sözleşmenizin bir
kopyası gerekli işlemlerin başlatılması için
Satın Alma Birimi’ne ARİNKOM TTO tarafından
iletilecektir. Sonraki işlemler için Satın Alma Birimi
sizinle iletişime geçecektir.

Soru: Proje kapsamında kitap almak istiyoruz.
Hangi kaleme yazmalıyız?
Cevap: Makine - Teçhizat
Soru: Proje kapsamında yazılım almak
istiyoruz. Hangi kaleme yazmalıyız?
Cevap: Hazır bir yazılımı satın alacaksanız “Makine
– Teçhizat” kalemini kullanabilirsiniz. Ancak proje
içerisinde özel bir yazılım yaptırılacak ise “Hizmet
Alımı” kalemine yazmak daha doğru olacaktır.
Soru: Proje bütçesinin fazla olması, ret nedeni
midir?

Soru: Proje başvurusu sırasında bursiyerlerin
isimlerini vermeli miyim?

Cevap: Hayır. Bütçe ve süre değerlendirme
kriterleri arasında değildir.

Cevap: Hayır. Bursiyerlerin nitelik ve projede
yapacağı faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada
verilmesi yeterlidir. Proje kabul edildikten ve
sözleşme imzalandıktan sonra bursiyelerin “kim
olduğu” bildirilmektedir.

Soru: 1001 - 3001 programları için bütçe
hesaplamalarında hizmet alımı ve makineteçhizat kalemleri için toplam bütçe
içerisindeki oranı gibi bir unsur var mı?

Soru: Bütçede talep edilen kalemlere ilişkin 3
teklif bulunmak durumunda mı?

Cevap: Hayır. Ancak 1007 gibi çağrıya özel
değişen programlarda bu tip oranlar olabilir. Çağrı
metninde ve ilgili mevzuatta gerekli açıklamalar
mevcuttur.

Cevap: Proje başvurusu sırasında talep edilen
Makine-Teçhizat ve Hizmet Alımı kalemleri için,
1 teklif / proforma fatura / ekran görüntüsü
yeterlidir.

Soru: Proje bütçesinde belirtiğim bursiyer
ödemesi, öğrenciye ödenirken kesintiye
uğrayacak mı?

Soru: Sarf malzemeler için proforma alacak
mıyız?

Cevap: Hayır.
Cevap: Sarf malzemeleri için proforma faturaya
gerek olmayıp sadece projede gerekliliğinin
değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste
verilmesi yeterlidir.

Soru: Aldığımız proforma faturaların tarihi 3
ay öncesine ait. Sorun olur mu?
Cevap: Hayır. 1 yıl geçerliliği vardır.

Soru: Saha Çalışması Dışındaki Faaliyetler
İçin Yapılacak Olan Yurt içi / Yurt dışı Seyahat
Giderleri için belirlenen 10.000 TL limitini
isteğim gibi dağıtabilir miyim?
Cevap: Evet. İsterseniz yurt içi için 0 TL - yurt dışı
10.000 TL ya da 5.000 TL yurt içi - 5.000 TL yurt
dışı gibi planlarınız doğrultusunda toplamı 10.000
22
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ARINKOM TTO ve
PROJE BIRIMI

Projeler Malİ
Rehberİ
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Ülkemiz Ar-Ge yeteneğinin, yenilikçilik
kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla; proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerinin
desteklenmesine, ulusal yenilik-girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve sürdürülebilirliğine destek
veren programların merkezidir. TEYDEB kapsamında 13 adet ulusal destek programı bulunmaktadır.
İlgili destek programları içinde sanayi kuruluşlarının başvuru yapabileceği 1501 - TÜBİTAK Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programı, 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programları ile ilgili süre ve bütçe
limitleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup ARİNKOM TTO Projeler Mali Rehberi kapsamında ÜniversiteSektör işbirliği çerçevesinde akademisyenlerin yürütücü olarak görev alabildiği 1505 - Üniversite-Sanayi
İşbirliği Destek Programı detaylı olarak tanıtılmıştır.

Program Adı

1501 - TÜBİTAK Sanayi
Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı

TÜBİTAK
TEKNOLOJİ VE
YENİLİK DESTEK
PROGRAMLARI
(TEYDEB)
24
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Süre

36 ay

Bütçe

Başvuran Kuruluş

Sınırsız bütçe

Tüm sermaye
şirketleri

1507 - TÜBİTAK KOBİ
Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı

18 ay

500.000 TL

KOBİ şartlarını
taşıyan Türkiye’deki
tüm sermaye
şirketleri

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma
Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik P. D. P.

Çağrı
duyurusuna
bağlı olarak
belirlenir.

Çağrı
duyurusuna
bağlı olarak
belirlenir.

Tüm özel sektör
kuruluşları

1505 - Üniversite-Sanayi
24 ay
İşbirliği Destek Programı*

Üniversite ya da
1.000.000 TL** kamu araştırma
enstitüleri

Destek Oranı

En az %40
En fazla %60
%75
Büyük ölçekli
kuruluşlar %60
KOBİ’ler %75
Büyük ölçekli
kuruluşlar %60
KOBİ’ler %75

* İstenmesi durumunda 3 ay süreli ve 10.000 TL’lik fizibilite desteği sağlanır.
** Araştırmacılar için Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve proje bütçesinin %5’i Proje Kurum Hissesi olarak
ödenir.

ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ
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2.1.

2.2

TÜBİTAK TEYDEB 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek
Programı Proje Bütçesi

Proje Bütçesi Üzerine Notlar

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez
ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de
uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek
sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu program; yenilik tanımı çerçevesinde;
yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularındaki projeleri kapsar. 1505, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin Ar-Ge yoluyla çözülebilecek
ihtiyaçlarını ülkemizdeki bir üniversiteye, eğitim ve araştırma hastanesine veya kamu araştırma merkez
ve enstitüsüne bir proje çerçevesinde ve bir işbirliği sözleşmesi kapsamında yaptırabilmesini hedefleyen
programdır.
Proje kapsamındaki faaliyetler üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi veya kamu araştırma merkez
ve enstitüsü tarafından gerçekleştirilir. Proje çıktıları Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri tarafından
uygulanır veya ticarileştirilir. Proje çıktıları üzerinde oluşabilecek fikri mülkiyet hakları taraflar arasında
imzalanacak olan işbirliği sözleşmesinde belirlenir. TÜBİTAK TEYDEB 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği
Destek Programı bütçe kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilen unsurlardan oluşmaktadır:

Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun KOBİ olması durumunda destek kapsamına alınan proje
bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş tarafından; büyük ölçekli olması durumunda
ise destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60’ı TÜBİTAK, kalan %40’ı müşteri kuruluş tarafından
karşılanır. Programa başvuruda bulunulacak projenin bütçesi en fazla 1.000.000 (bir milyon) TL’dir.
PTİ proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan üniversitelerin, eğitim ve araştırma
hastanelerinin ve kamu araştırma merkez ve enstitülerinin kadro veya pozisyonlarında bulunan
proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele (süreli sözleşme ile çalışan personel hariç)
proje sözleşmesinde tanımlanan dönemler bazında ve her dönemin teknik ve mali değerlendirmesi
tamamlandıktan sonra ödenir.
TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, büyük ölçekli ise
%60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
Müşteri kuruluşa bu program kapsamında TÜBİTAK tarafından bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Toplam Tahmini Maliyet Formu

PROJE ADI

Maliyet Kalemi

1.
Dönem

2.
Dönem

3.
Dönem

4.
Dönem

TOPLAM
(TL)

TOPLAM
MALİYET
İÇİNDEKİ
ORANI (%)

Personel ve Bursiyer
(M011)
Seyahat (M012)
Alet/Teçhizat/Yazılım/
Yayın (M013)
Hizmet Alımı (M015)
Malzeme (M016)
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TOPLAM MALİYET

100

BİRİKİMLİ MALİYET

100
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2.3.

2.3.

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?
1) Personel ve bursiyer giderleri,
2) Seyahat giderleri,
3) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
4) Malzeme ve sarf giderleri,
5) Hizmet alım giderleri,
6) Vakıf üniversiteleri için yeminli mali müşavirlik ücretleri.

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?
PROJE ADI
İş Paketi No/Adı

Adı
Soyadı

İş Paketindeki Görevi

Adam/
ay
Oranı
(A)

Ay
(B)

AdamAy

Emsal
Çalışanın
Aylık
Ücreti*
(D)

Önerilebilecek
En Yüksek Aylık
Ücret
E=Dx1.4

Önerilen
Aylık
Ücret**
(F)

Proje
Kapsamında
Desteklenebilecek
Aylık Maliyet
G= A x Min (E,F)

Toplam
H= BxG

1) Personel ve bursiyer giderleri
a. Proje İçin Süreli Sözleşmeli Personel Giderleri Tahmini Maliyet Formu (M011 - 1)
Bu bölümde, iş paketinde çalışacak süreli sözleşmeli personel bilgileri girilir. “İş paketindeki görevi”
alanında çalışanın unvanı belirtilmemeli, iş paketinde hangi faaliyetlere katılacağı ve hangi işlerden
sorumlu olacağı belirtilmelidir. Örneğin, tasarım mühendisi yerine, ana kart donanım tasarımcısı ya da
araştırmacı yerine, ürün analizi sorumlusu gibi.
Her bir iş paketinde yer alan ve varsa proje kapsamında daha sonra istihdam edilmesi öngörülen tüm
süreli sözleşmeli personele ilişkin bilgiler M011-1 formunda verilmelidir. M011-1 formu her bir iş paketi
için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
“Adam/Ay Oranı” bir personelin bir ay içinde projeye ayıracağı zaman oranıdır ve 0-1 arasında olmalıdır.
Örneğin, bir iş paketi için bir ayda sadece bir haftalık iş gücü katkısı olan bir personel için tahmin edilen
adam/ay 0,25 olacaktır. Paralel yürüyen iş paketlerinde herhangi bir çalışanın toplam adam/ay oranının
1’i geçmesine izin verilmez.
Her iş paketinde çalışacak personelin çalışacağı süre “Ay” kolonuna yazılmalıdır. Bu süre iş paketi toplam
süresinden fazla olamaz.
Emsal ücret, Yürütücü Kuruluşun emsal çalışanlar için bir ayda ödediği sosyal güvenlik primi işveren katkısı
dâhil brüt ücret ile varsa yıl içinde ödenen toplam ikramiyenin bir aya tekabül eden kısmı toplanarak elde
edilir. Bu ücretin tespiti için, emsal kadroya ait bir ayda ödenen ücret bilgileri proje önerisinde istenir.
Emsal ücrete ilişkin bordrolar sisteme PDF olarak eklenir.
Proje kapsamında, projelerde süreli sözleşme ile tam veya yarı zamanlı görev alacak personelin önerilen
aylık ücretleri, emsal ücretin en çok %40 fazlası olabilir. Kişinin önerilen aylık ücreti ve önerilebilecek
en yüksek aylık ücretten düşük olan dikkate alınır ve adam/ay oranı ile çarpılarak, proje kapsamında
verilebilecek aylık ücret belirlenir.
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TOPLAM (ADAM-AY)

TOPLAM (TL)

* Yeni istihdam edilecek personel için; Yürütücü Kuruluşun emsal çalışan için bir ayda ödediği sosyal
güvenlik primi işveren katkısı dâhil brüt ücret ile varsa yıl içinde ödenen toplam ikramiyenin bir aya
tekabül eden kısmı toplanarak elde edilir. Emsal çalışanın ücret bordrosunu proje ekinde veriniz.
** Bu ücret, emsal ücretin en fazla %40 fazlasına kadar önerilebilir.
b. Bursiyer Giderleri Tahmini Maliyet Formu (M011 – 2)
Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü
eğitimlerini yapan öğrenciler ve doktoralı kişiler bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. Doktora/
tıpta uzmanlık derecesine sahip bursiyerlerin herhangi bir kurum/işyerinde çalışmaması, 40 yaşını
doldurmamış olması, doktora/tıpta uzmanlık derecesini aldıkları tarih ile proje başvuru tarihi arasında
kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması gerekir.
TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar başka bir projeden aynı anda burs alamazlar.
Aylık Burs Tutarı Projede Bilim Kurulu tarafından belirlenen ve TEYDEB web sayfasında duyurulan
sınırları aşmamak üzere ve projede görev alan tüm bursiyerlere ödenecek toplam tutarın proje süresine
göre hesaplanan aylık ortalaması bu programın Uygulama Esaslarının 10’uncu maddesinde belirlenen
çerçevede Bilim Kurulunun proje yürütücüsü için belirlediği aylık PTİ üst sınırını geçmemek üzere
belirlenir. Destekleme sürecinde proje başvuru tarihinde geçerli olan üst sınırlar uygulanır.
Bursiyer adına bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na pirim ödeniyor ise “çalışıyor” anlamına gelmektedir.
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Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?
3) Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

PROJE ADI
Adı Soyadı

Çalışma Durumu
(Çalışıyor/Çalışmıyor)

Öğrenim Türü

Ay

Aylık
Burs Tutarı

Toplam

Projede yürütücü kuruluşun altyapısında bulunan alet, teçhizat ve yazılımın kullanılması esastır. Mevcut
altyapının yetersiz kaldığı durumlarda öncelikli olarak ek modül, ünite, aksesuar, yazılım vb. ile iyileştirme
beklenmekle birlikte proje özelinde gerekli olduğu değerlendirilen alet, teçhizat, yazılım alımları da
destek kapsamına alınabilir.
Proje faaliyetleri için kullanılacak, piyasadan hazır olarak alınacak ve proje sonucunda elde edilecek
ürünün bir parçası olmayacak, alet/teçhizat/yazılım ve yayın alım giderleri M013 formunda verilmelidir.
M013 formu iş paketi bazında ya da projenin geneli için hazırlanabilir.
Alımı planlanan teçhizat önerilen projenin bir parçası olacaksa, örneğin satın alınacak bir LCD monitör,
proje sonucu elde edilecek ürünün bir parçası olarak ürün üzerinde kullanılacaksa, ilgili alıma ilişkin gider
Malzeme Alımları Formu (M016) içerisinde listelenmelidir.

TOPLAM (TL)

Proje Sonrası Mülkiyet alanındaki işaretlemenin işbirliği sözleşmesinde verilen bilgi ile uyumlu olması
gerekmektedir.

2) Seyahat Giderleri
Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan
şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde
gündelik ve konaklama ücretleri ödenebilmektedir.
Proje personelinin projeyle ilgili yapacakları seyahatlere ilişkin bilgiler M012 formunda verilmelidir.
Projede yapılması planlanan seyahati yapacak kişi ve seyahat edilen yer ilgili alana yazılmalıdır.

Sıra
no

Alet/
Teçhizat/
Adet
Yazılım/
Yayın Adı

Kapasite

Teknik
Özellik

Proje
Faaliyetlerindeki
Kullanım Amacı

Proje Sonrası
Mülkiyet

YK*

MK**

Ekonomik
Sınıflandırma
Kodu

Birim Fiyatı
(TL)

Toplam
Tutarı (TL)

1
2

PROJE ADI
Seyahati Yapacak
Kişinin Adı Soyadı

Projedeki
Görevi

3

Seyahat
Açıklaması

Seyahatin Proje
Faaliyetleriyle
İlişkisi

Şehir/
Ülke

Ekonomik
Sınıflandırma
Kodu

Tutarı
(TL)

4
5
6
7

TOPLAM (TL)
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* Yürütücü kuruluş
** Müşteri kuruluş

TOPLAM (TL)

ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ

31

2.3.

2.3.

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?

4) Hizmet Alımları

PROJE ADI

Proje önerisinde hizmet alımları için ayrılan bütçe, proje toplam bütçesinin %20’sini aşamaz.

Sıra
no

Proje
Malzeme
Miktarı
Faaliyetlerindeki
Adı
ve Birimi
Kullanım Amacı

Miktarın
Gerekçelendirilmesi

Ekonomik
Sınıflandırma
Kodu

Birim Fiyatı
(TL)

Toplam Tutarı
(TL)

Müşteri kuruluştan ve müşteri kuruluşun ortaklarına, müşteri kuruluşun yönetim organlarında ücretli ya
da ücretsiz görev alan kişilere ve bunların birinci dereceden akrabalarına ait kuruluşlardan hizmet alımı
yapılabilir. Müşteri kuruluş proje sorumlusunun personel giderleri de müşteri kuruluştan hizmet alımı
şeklinde proje kapsamında desteklenebilir. Bu gidere ilişkin aylık tutar, müşteri kuruluş proje sorumlusu
firma çalışanı ise, proje başvuru tarihi itibarıyla kendisine bir ayda ödenen sosyal güvenlik primi işveren
katkısı dâhil brüt ücretten, firma ortağı ise ortaklar kurulu kararı ile kendisine bir ayda proje kapsamında
ödenen ücretten fazla olamaz. Belirtilen hizmet alımlarının ve müşteri kuruluş proje sorumlusunun
personel giderlerinin destek kapsamına alınacak toplam tutarı, destek kapsamına alınan dönemsel
bütçenin %10’unu geçemez.
Projede yürütücü kuruluş, projeye yönelik gerekli olan ve kuruluşun bünyesinde yapılamayan imalat,
ölçüm ve test işlerinin kuruluş dışında yaptırılması ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu hazırlatma
şeklindeki hizmet alımları M015 formunda verilmelidir. Danışmanlık alımı bu program kapsamında
desteklenmemektedir.
PROJE ADI

Hizmetin Alındığı
Kuruluş

Hizmetin
Açıklaması

Hizmet Alımının Proje
Faaliyetleriyle İlişkisi ve
Gerekçesi

Ekonomik
Sınıflandırma
Kodu

Tutarı (TL)

TOPLAM (TL)

6) Proje Teşvik İkramiyesi
- Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan üniversite, kamu
araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastanesi kurumlarının kadro veya pozisyonlarında
bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini ve Bilim
Kurulu tarafından belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı
personele (süreli sözleşme ile çalışan personel hariç) ödenen tutarları ifade eder.
- PTİ alan bir kişiye aynı veya farklı projelerden aynı anda süreli sözleşmeli personel ücreti veya burs
ödenmez.
- Vakıf üniversitesi personelinin PTİ alabilmesi için proje başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay sözleşmeli
çalışmış olması gerekmektedir.

TOPLAM (TL

- PTİ hesaplanırken çalışma (mesai) süresinin en az % 40’ını projeye ayıran personelin projeye katkı oranı
tam kabul edilir. Çalışma süresinin %40’ından azını projeye ayıran personelin katkı oranı “(% projeye
ayıracağı zaman) / %40” şeklinde hesaplanır.

5) Malzeme Alımları
Proje Ar-Ge faaliyetleri sürecinde, prototip veya deneme üretiminde kullanılacak veya geliştirilecek
ürünün/sistemin bir parçası olacak; satın alınacak her türlü malzeme bu formda listelenmelidir. Proje çıktısı
ürün çok sayıda modülden/üniteden oluşuyorsa, malzemeler kullanım amacına göre gruplandırılmalıdır.
Bu durumda ilgili modülleri/üniteleri oluşturan kalemler ek olarak verilmelidir.
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PROJE ADI
Adı Soyadı

Projedeki
Görevi

Kuruluşta İşe
Başlama Tarihi

TC Kimlik No /
Pasaport No

Çalışacağı
Süre (Ay)

Projeye ayıracağı
adam/ay Oranı**

Katkı
Oranı***
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2.3.
Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?
* Başlangıç tarihi ay başı, bitiş tarihi ay sonu olacak şekilde belirtilmelidir.
** Personelin 1 ay içerisinde projeye ayıracağı zaman.(0-1 arasında olmalıdır)
** *Katkı oranı proje yürütücüsü/araştırmacı/yardımcı personelin % projeye ayıracağı zaman / %40
şeklinde hesaplanır ve 1.00 değerini geçemez.
Örnek:
Bir araştırmacı toplam mesaisinin %30’unu bu proje için kullanacaksa;
Katkı Oranı (%30) / %40=0,75 şeklinde,
Bir araştırmacı toplam mesaisinin %60’ını bu proje için kullanacaksa;
Katkı Oranı (%60) / %40= 1,5 şeklinde hesaplanır. Ancak üst sınır olan 1, katkı oranı olarak belirlenir.
PTİ’ den faydalanabilecek personel aynı anda TÜBİTAK Destek Programları kapsamında en fazla;
a) İki (2) projede yürütücü veya,
b) Bir (1) projede yürütücü ve iki (2) projede araştırmacı/yardımcı personel veya,
c) Dört (4) projede araştırmacı/yardımcı personel olarak PTİ alabilir. Bu sınırlamaların aşıldığı durumlarda,
aşan kısımlar için ödeme yapılmaz.
Bir kişiye 1505 programı kapsamında desteklenen farklı projelerden bir ayda ödenebilecek toplam PTİ
tutarı, proje yürütücüsü için öngörülen aylık PTİ üst sınırını geçemez.
Örnek: Bir Proje Yürütücüsü iki farklı TÜBİTAK programında proje yürütücüsü ise iki tam PTİ alır. Ancak
1505 programı kapsamında iki farklı projede yürütücü ise sadece bir tam PTİ alabilir.
Proje başına ödenebilecek toplam PTİ tutarı, proje yürütücüsü için belirlenmiş aylık PTİ tutarı üst sınırının
proje süresi ile çarpımından elde edilen meblağın iki buçuk (2,5) katını geçemez. (bkz. Uygulama Esasları
Madde 6)
Örnek: 10 ay süreli, her bir personelin katkı oranının tam (1) olduğu bir projede 4 araştırmacı ve 1 proje
yürütücüsü yer alıyorsa:
PTİ tutarı, ((4x1500) + (1x2500))x10=85000 TL olarak hesaplanır. Ancak yukarıdaki sınırlama göz önüne
alındığında ödenebilecek toplam PTİ tutarı 2500x10x2,5=62500 TL olur. Dolayısıyla üst sınır nedeniyle
projede toplam 62500 TL PTİ ödenebilir.
(Not: 1505 Destek Programı Uygulama Esasları madde 10’a göre, Bilim Kurulunun 1007 Kamu Kurumları
Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı için belirlediği PTİ üst sınırları esas alınmaktadır.
Yukarıdaki hesaplamalarda 2012 yılı için geçerli değerler olan; Proje yürütücüsü için aylık PTİ tutarı üst
sınırı 2500 TL, araştırmacı/yardımcı personel için 1500 TL esas alınmıştır)
Proje yürütücüsü/araştırmacı/yardımcı personelin bir ay içerisinde % projeye ayıracağı zaman (adam/ay
oranı)tabloda ilgili sütuna girilmelidir. Bu değer 0-1 arasında olmadır.
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ARINKOM TTO ve
PROJE BIRIMI

Projeler Malİ
Rehberİ
TÜBİTAK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı (UİDB) Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal
önceliklerimiz ve dış politikamız doğrultusunda geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla çok taraflı
ve ikili düzeyde uluslararası iş birliği programlarını oluşturmak, ulusal koordinasyonunu yürütmek;
uluslararası iş birliği projelerinin oluşturulmasını, desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak; bilim
insanı değişimi yapmak; ülkemizin bilimsel ve teknolojik platformlarda etkin şekilde temsil edilmesini
sağlamak ve bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmek misyonuyla hizmet vermektedir. UİDB kapsamında
İkili Proje Destekleri, Çoklu Proje Destekleri, ERA-NET ve COST gibi farklı programlar yer almaktadır.
ARİNKOM TTO Projeler Mali Rehberi kapsamında İkili İşbirliği Programları ve COST Programı’na ilişkin
bütçe bilgilerine yer verilecektir.

TÜBİTAK
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER DAİRE
BAŞKANLIĞI (UİDB)
PROGRAMLARI
36
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3.1.

3.1.1.

TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Proje Bütçesi

Proje Bütçesi Üzerine Notlar

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan
ikili iş birliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri
desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri vb gibi
etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. Üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden
önerilen araştırma projelerine destek vermektedir.
TÜBİTAK tarafından yürütülen İkili İşbirliği Programları kapsamında yapılacak proje başvuruları tamamen
elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Açılan her çağrının iş birliği koşulları imzalanan ikili iş birliği
anlaşması kapsamında belirlenmektedir. TÜBİTAK ve iş birliği yapılan kurumlar kendilerine iletilen proje
önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedir. Değerlendirme bilimsel
yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını
birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

İkili İşbirliği Programlarında, TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı Esasları uygulanır. Ancak seyahat giderleri
vb. kalemlerde her ikili işbirliği programı kendine özgü koşullar belirtebilir. Bu nedenle her çağrı
duyurusunun özel koşulları mutlaka incelenmelidir.
Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi
hariç) 360.000 TL’dir. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı
oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları’nın bütçe kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilen unsurlardan
oluşmaktadır. Yurtdışı proje ortakları için kendi ülkelerinde destek veren kurumların iş birliği kapsamında
uygun gördüğü bütçe kalemleri geçerlidir.

Katkı Kaynağı

Makine
Teçhizat

Sarf
Malzemesi

Hizmet
Alımı

Seyahat

Bursiyer

Yardımcı
Personel

TOPLAM

TÜBİTAK’tan
Talep Edilen
Katkı
Öneren Kuruluş
Katkısı
Destekleyen
Diğer Kuruluş
Katkısı
TOPLAM

- PTİ, Kurum Hissesi ve yurt dışı araştırmacıların masrafları bütçeye dâhil olmayıp ayrıca TÜBİTAK
tarafından hesaplanarak proje bütçesine ilave edilecektir.
- Destekleyen Diğer Kuruluş sayısı birden fazla ise tabloya yeni satırlar eklenerek bu destekler
belirtilmelidir.
- Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı Giderleri toplamı da hizmet alımı olarak bu bölüme
yazılmalıdır.
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3.1.2.

3.1.2.

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?
4) Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı

1) Makine – Teçhizat

Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı Giderleri

Alınması Önerilen Makine – Teçhizat
Adı / Modeli

Alım Türü
Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Kullanım Gerekçesi

Alınması Önerilen Sarf Malzemesi

Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Gerekçesi

Bedeli (TL)

Kullanım
Gerekçesi

- Bu fasıl kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılar ile paylaşılmasına
yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 10.000 TL’ye kadar ödenek
talebinde bulunulabilir. Bu fasıldan başka fasıllara, başka fasıllardan bu fasıla aktarım yapılamaz. Fasıl
kullanımı Grup onayı ile olmalıdır.
- Çalıştay, toplantı düzenlenmesi/kurum kuruluş ziyaretleri kapsamında yapılacak giderler:

• Yurt dışından katılımcı davet edilemez, yurt dışına gidilemez.
• Toplantının düzenlendiği ilden katılanlara gündelik ve konaklama ödemesi yapılmaz.
• Katılımcılara yurt içi seyahat (uçak, tren, otobüs, feribot vb.) ekonomi sınıfı bilet ödenir, şehir dışından

2) Sarf Malzemesi

Alım Türü

Nereden/Kimden
Alınacağı

TOPLAM

Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü “Yurt dışı” işaretlenmeli ve tüm masraflar
dâhil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli yazılmalıdır. Yurt içi alımlarda KDV dâhil bedeli yazılmalıdır.
Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesaplanırken fatura tarihindeki T.C.
Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmalı ve öneride mutlaka belirtilmelidir.

Adı

Mahiyeti

Bedeli (TL)

Bedeli (TL)

•
•

•

Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü “Yurt dışı” işaretlenmeli ve tüm masraflar
dâhil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli yazılmalıdır. Yurt içi alımlarda KDV dâhil bedeli yazılmalıdır.

gelen katılımcılara gündelik ve konaklama için projelerdeki araştırmacı limitleri uygulanır. Konaklama
ödemesi 1, gündelik ödemesi 2 günden fazla olamaz.
Proje ekibinin şehir dışında tanıtım ziyaretlerine veya toplantılara gitmesi halinde projeler kapsamındaki
yurt içi seyahat limitleri uygulanır.
Projenin yürütüldüğü kuruluşa salon kirası vb. ödenmez. Salon kirası ödeneği ancak, proje yürütücüsü
kuruluşta yer olmadığına ilişkin kuruluş yetkilisinin yazılı beyanı olması halinde talep edilebilir. Salon
kirası için 1.000 TL’den fazla talep edilemez.
Çalıştay/toplantılarda ikram gideri 1.000’ TL’den fazla olamaz.

- Web sitesi giderleri: 1.000 TL’den fazla olamaz.
- Kırtasiye/Sarf malzemesi/Baskı ve cilt/Posta giderleri: 500 TL’den fazla olamaz.

3) Hizmet Alımı
Hizmet Alımı
Mahiyeti
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3.1.2.

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?

5) Saha Çalışması Planı

Seyahat
Adedi

Örnek
/ Veri
Toplanacak
Yerler
(NeredenNereye
gidileceği
belirtilmelidir)

Seyahat
Gerekçesi

7) İkili İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Çalışma Ziyareti Seyahat Giderleri
Örnek
/Veri
Toplanacak
Yerin
Niteliği

Yasal/Özel
İzin Belgesi
Gerekli
mi? (Evet/
Hayır)

Ulaşım
Aracı
(Özel/
Resmi
Araç)

Kişi
Sayısı

Gün
Sayısı
(Kişi
Başına)

İkili İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Çalışma Ziyareti Seyahat Giderleri
Toplam
Katedilecek
Yol (km)

Toplam (TL)
Yurt İçi Seyahat
Yurt Dışı Seyahat
TOPLAM
- Karşı kuruluş ile imzalanan Anlaşma çerçevesinde uçak bileti ve gündelik ödenir. Anlaşma ile ilgili detaylı
bilgiye proje çağrı metninden erişilebilir.

Toplam

- Aynı bölgeye, farklı zamanlarda seyahat yapılacak olması durumunda, her seyahate ait bilgiler birbirini
takip eden satırlara ayrı ayrı girilmelidir.
- Milli/Tabiat parkları, sulak alan, ormanlık alan, koruma bölgesi, doğal/tarihi sit alanı, mağaralar, askeri
bölge, özel bölge, şahıs/resmi işletmeleri (tarım alanı, çiftlik, mezbaha vb.)
- Başvuru öncesinde TÜBİTAK ana sayfasında yer alan “YASAL/ÖZEL İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU”nun detaylı
olarak incelenmesi gerekmektedir.
- Toplam Katedilecek Yol” kısmında hesaplanan toplam mesafe “Yurt içi Saha Çalışması Seyahat Giderleri”
tablosundaki mesafe ile aynı olmalıdır.

- Seyahat planında yer alan toplam seyahat sayısına göre yaklaşık bir hesaplama yapılmalıdır.

8) Saha Çalışması ve İkili İşbirliği Kapsamı Dışındaki Faaliyetler İçin Yapılacak
Olan Yurt içi / Yurt dışı Seyahat Giderleri
Saha Çalışması ve İkili İşbirliği Kapsamı Dışındaki Faaliyetler İçin Yapılacak Olan Yurt içi / Yurt
dışı Seyahat Giderleri (Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb.Faaliyetler)
Toplam (TL)

6) Yurt içi Saha Çalışması Seyahat Giderleri
Yurt içi Seyahat
Kişi
Sayısı

Seyahat
Adedi
(kez)

Toplam
Gün

Taşıt
Toplam
Kirası
Katedilecek
(Ücret/Gün)
Yol (km)

TOPLAM
(TL)

Yurt dışı Seyahat
TOPLAM

Toplu Taşım ile Seyahat (Otobüs/Tren)

- Saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere toplam 10.000 TL’yi
geçmemek şartıyla ödenek verilir.

Özel/Resmi Araç ile Seyahat
Taşıt Kirası Gideri
Gündelik (Yürütücü/Araştırmacılar)

9) Bursiyer

Gündelik (Bursiyer/Y. personel)
Konaklama (Yürütücü/Araştırmacılar)

Bursiyer

Konaklama (Bursiyer/Y. personel)
Toplam

- Saha çalışması planındaki verilerle uyumlu olacak şekilde doldurulmalı ve bütçelendirilmelidir.
- Özel/resmi araç ile yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir.
- 2017 yılı için gündelik bedeli yürütücü ve araştırmacılar için 57,50 TL/gün; bursiyer ve yardımcı personel
için 55,50 TL/gün olarak belirlenmiştir. Konaklama bedeli ise (belgelenmesi kaydıyla) gündeliğin iki katı
olarak belirlenmiştir. İaşe (yiyecek, içecek) giderleri gündelik kapsamında olduğu için ayrıca konaklama
gideri olarak karşılanmaz.
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Niteliği
(Lisans/Y. Lisans/Doktora/Doktora
Sonrası Araştırmacı)

Projede Yer
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(TL/ay)

Toplam (TL)

TOPLAM
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3.1.2.

3.2.

Proje Bütçelerinde TÜBİTAK’tan Ne Talep Edilebilir?

TÜBİTAK COST Programları Proje Bütçesi

- Bursiyer(ler)in projede yapacağı faaliyet ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada verilmelidir. Projede yer alacak
bursiyer(ler)in eğitim alanlarının veya tez konularının proje konusunun ilgili olduğu alan(lar)da olması
beklenmektedir. Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer alamazlar. BİDEB’den tam burs alan
Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve
projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, aşağıdaki tabloda belirtilen aylık burs limitlerini aşamaz.
BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz.
- Lisans bursiyeri olmak için Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3.sınıf
ve üzeri öğrencisi olmak, herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı çalışmamak ve üniversitenin not sistemi
esas olmak üzere hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5
veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not
ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması gerekmektedir. Bir projede aynı anda en fazla 2 lisans
öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu
sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir
organizasyondur. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek;
Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir.
COST projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000
TL’dir.
Aksiyonlar kapsamında araştırma projeleri ulusal katkılarla finanse edilir. Devam eden bir proje ile COST
aksiyonuna dâhil olunmuyor ve TÜBİTAK’a yeni bir 2515 - COST Programı proje önerisi sunuluyorsa bütçe
için izlenecek kurallar TÜBİTAK İkili İşbirliği Programlarında olduğu gibi ARDEB 1001- Programı Esasları’na
tabi olmalıdır. Bu nedenle COST Bütçesine ilişkin detaylara TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI
PROJE BÜTÇESİ bölümünü inceleyerek ulaşabilirsiniz.

- Bursiyer ücretleri için Sayfa 20’deki Bursiyer ve Burs Miktarı Üst Sınırları Tablosu incelenebilir.
- Doktora sonrası araştırmacının herhangi bir yerde ücretli yerde ücretli çalışmıyor olması gerekir.
Doktorasını aldıktan sonraki 7 yıl içerisinde doktora sonrası araştırmacı olarak projede yer alabilir.
Doçentlik unvanını aldıysa projede yer alamaz.

10) Yardımcı Personel

3.2.1.
Yardımcı Personel

Adı Soyadı

Nitelik

Görev Süresi (ay)

Proje Bütçesi Üzerine Notlar
Aylık Ücret (TL)

Toplam (TL)
COST projelerinde alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka
olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste
verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur) zorunludur.

- Projede görev yapacak teknisyen, laborant, mühendis, vb. yardımcı personelin projede yapacağı çalışma
ile ilgili ayrıntılı bilgi ek sayfada verilmelidir.
- Yardımcı personelin herhangi bir kamu kurumunda çalışıyor olması durumunda kendisine doğrudan
düzenli ödeme yapılamaz. Bu durumda; kamu kurumunda çalışan ve projede uzmanlık gerektiren
görevleri yapması gereken yardımcı personele, ilgili mevzuatlar uyarınca üniversitelerin döner sermaye
saymanlıkları vasıtasıyla yürütücü sorumluluğunda ödeme yapılabilir.

Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması ve projenin yurt dışı alan çalışması olmaması
gerekmektedir.
Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması
durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi gereklilikler
arasındadır.
Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

- Yardımcı personelin herhangi bir yerde çalışmıyor olması durumunda; kendisine ödenecek düzenli
ücret projeye brüt olarak yansıtılmalıdır. Bu durumda çalışan kişi ile ilgili vergi, sosyal güvenlik kesintileri
ve mevzuatların öngördüğü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi yürütücü sorumluluğundadır.
- Herhangi bir yerde çalışmayan yardımcı personele yapılacak ödemelerin miktarı; projenin yürütüldüğü
kurumda çalışan ve yapılacak işin muadili ya da yakın görevdeki kişinin maaşının rayiç bedeli alınarak
yürütücü tarafından belirlenir.
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ARINKOM TTO ve
PROJE BIRIMI

Projeler Malİ
Rehberİ

Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin başlaması ile topluluk
programlarından yararlanmaya başlamıştır. Türkiye’nin AB programlarından yararlanmasını sağlayacak
olan ve taraflarca 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanmış bulunan Çerçeve Anlaşmayı onaylayan 4763 sayılı
Kanun da TBMM tarafından görüşülerek uygun bulunmuş ve 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın içeriği ve dayandığı Bakanlar Kurulu Kararı ise imzaların
tamamlanmasından sonra 1 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Avrupa Birliği Programları olarak adlandırabileceğimiz hibe destekleri ülkemizde çeşitli kurumların
koordinasyonu altında başvuru ve destek mekanizmaları oluşturularak araştırmacıların kullanımına
sunulmaktadır. ARİNKOM TTO Projeler Mali Rehberi kapsamında T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı - Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda başvurulara açık
olan Erasmus+ Programı ve TÜBİTAK koordinasyonunda başvurulara açık olan Ufuk 2020 (Horizon 2020)
Programına ait bütçe bilgilerine yer verilmektedir.

AVRUPA
BİRLİĞİ
(AB)
PROGRAMLARI
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4.1.

4.1.1.

ERASMUS+ Programı Proje Bütçesi

Proje Bütçesi Üzerine Notlar

Türkiye’de “Ulusal Ajans” görevini üstlenmek üzere Ocak 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi kurulmuştur.
Ulusal Ajans koordinasyonunda ve desteğinde başvuruda bulunulan Erasmus+ Programı ise 1 Ocak 2014
itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef
kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA)
ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Toplam proje hibesi, değişken bir tutar olup, 12.500 AVRO’luk aylık tutarın, proje süresi (ay olarak) ile
çarpımı suretiyle elde edilir ve 36 ay süreli projeler için 450.000 AVRO ile sınırlandırılmıştır.

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Özel Eylem1: Jean Monnet Programı
Özel Eylem2: Spor Destekleri
ARİNKOM TTO Projeler Mali Rehberi kapsamında Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi için İşbirliği kapsamına giren “Stratejik Ortaklıklar” projelerinin bütçesi hakkında bilgilendirme
yapılmaktadır.
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar projelerinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve/veya
uygulanmasının yanı sıra Avrupa seviyesinde iş birliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını
teşvik eden ortak girişimlerin uygulanması amaçlanır.
Stratejik Ortaklıklar ulus ötesidir ve en az 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 kurum/kuruluşu içerir.
Katılımcı kurum/kuruluşların sayısında bir üst tavan bulunmamaktadır. Ancak, proje yönetimi ve
uygulaması için ayrılan bütçe, sınırlandırılmıştır (10 katılımcı kurum/kuruluşa eş değer miktar ile). Hibeye
başvuru esnasında tüm katılımcı kurum/kuruluşların kimliği belirlenmiş olmalıdır.
Projelerin süresi ise aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
Yükseköğretim alanındaki ortaklıklar

24 ay ila 36 ay arasında

Mesleki eğitim, okul eğitimi ve yetişkin eğitimi
alanındaki ortaklıklar

12 ay ila 36 ay arasında

Gençlik alanındaki ortaklıklar

6 ay ila 36 ay arasında

Not: İstisnai durumlarda, yararlanıcının talebi ve Ulusal Ajansın onayı ile Stratejik Ortaklığın süresi, toplam
sürenin 3 yılı aşmaması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir. Böyle bir durumda toplam hibe tutarı değişmeyecektir.
Her durumda, projeler 31 Ağustos 2020 tarihinden daha sonraki bir tarihte sona ermemelidir.

Stratejik Ortaklıklar, küçük ölçekli kurum/kuruluşlar (okullar veya gayri resmi gençlik grupları gibi)
arasındaki çok basit işbirliği projelerinden tüm eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi çıktıların
geliştirilmesi ve paylaşımı üzerine odaklanan daha gelişmiş ve büyük ölçekli projelere kadar uzanmaktadır.
Farklı proje türlerinden kaynaklanan maliyetler, buna göre değişiklik gösterecektir.
Bunun bir sonucu olarak, teklif edilen hibe tahsis modeli, maliyet kalemleri tablosundan oluşmakta ve
başvuru sahipleri, gerçekleştirmeyi istedikleri faaliyetlere ve ulaşmak istedikleri sonuçlara göre bunların
arasından seçim yapmaktadır. “Proje yönetimi ve uygulaması” ve “ulusötesi proje toplantıları” başlıklı iki
kalem, her tür projede söz konusu olan maliyet kalemleri arasında olduğundan, tüm Stratejik Ortaklık
türlerinin başvurabileceği harcama kalemleridir. Diğer maliyet kalemleri, yalnızca fikri çıktılar/ürünler,
yaygınlaştırma veya bütünleşik öğretme, eğitim ve öğrenme faaliyetleri anlamında daha önemli hedefler
gözeten projeler tarafından seçilebilir. Ayrıca, proje faaliyetleri/çıktıları tarafından doğrulanması halinde,
istisnai maliyetler ve özel ihtiyaç sahibi kişilerin katılımı ile ilgili maliyetler de karşılanabilir.
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4.1.2.
Erasmus+ Stratejik Ortaklık Proje Bütçelerinde Avrupa
Birliği’nden Ne Talep Edilebilir?

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK ALANINDA YENİLİĞİ DESTEKLEYEN STRATEJİK ORTAKLIKLAR İÇİN EK HİBE

Erasmus+ Stratejik Ortaklık proje bütçelerinde yer alan kalemler ve uygunluk koşulları devam eden
sayfalarda tablolar halinde sunulmaktadır:
Uygun Maliyetler

Proje
yönetimi
ve
uygulaması

Ulusötesi
proje
toplantıları

İstisnai
maliyetler

Özel ihtiyaç
desteği

Proje yönetimi (örneğin,
planlama, finansman,
ortaklar arasında
koordinasyon ve iletişim
vb.); küçük ölçekli
öğrenme/öğretme/eğitim
malzemeleri, araçları,
yaklaşımları vb. Sanal
işbirliği ve yerel proje
faaliyetleri (örneğin,
öğrencilerle sınıfta
proje çalışması, gençlik
çalışması faaliyetleri,
bütünleşik öğrenme/
öğretim faaliyetlerinin
organizasyonu ve
rehberliği, vb.);
bilgilendirme, tanıtım
ve yaygınlaştırma
(örneğin, broşürler,
kitapçıklar, internet
bilgileri vb.). Ulusötesi
gençlik girişimlerinin
uygulanmasıyla ilgili
maliyetler.
Uygulama ve koordinasyon
amaçlı olarak proje
ortakları arasında katılımcı
kurum/kuruluşlardan bir
tanesinin ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantılara
katılım. Seyahat ve
harcırah giderlerine katkı.

Alt yüklenici veya mal
ve hizmet alımı ile ilişkili
gerçek maliyetlere katkı.
Ulusal Ajansın talep
etmesi durumunda mali
teminat sunma maliyeti.

Engelli katılımcılar ile
doğrudan ilişkili ek
maliyetler*

Finansman
Mekanizması

Tutar

Tahsis Kuralı

Fikri çıktılar

Birim maliyetlere
katkı

Koordinatör kurum/
kuruluşun faaliyetlerine
katkı: Aylık 500 AVRO
Aylık
azami
2.750
AVRO

Birim maliyetlere
katkı

Birim maliyetlere
katkı

Gerçek maliyetler

Gerçek maliyetler

2000 KM veya daha büyük seyahat
mesafeleri için:
Toplantı başına her katılımcıya 760
AVRO

Uygun maliyetlerin %75’i. Proje
başına
azami 50.000 AVRO (mali teminat
sunma maliyeti hariç)

Uygun maliyetlerin %100’ü

Stratejik Ortaklığın süresine ve
iştirak eden katılımcı kurum/
kuruluşların sayısına bağlıdır.

Çoğaltıcı
etkinlikler

Şarta bağlı: Başvuru sahipleri,
toplantı ihtiyacını, toplantı sayısı
ve iştirak eden katılımcı sayısı
cinsinden gerekçelendirmelidir.
Seyahat mesafeleri, Avrupa
Komisyonunu tarafından sağlanan
mesafe hesaplayıcısı kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Şarta bağlı: Alt yüklenici eliyle
hizmet alımı, usulüne uygun olarak
doğrulanmış nedenlerden dolayı
doğrudan katılımcı kurum/kuruluşlar
tarafından sağlanamayan hizmetler
ile ilişkili olmalıdır. Donanım,
normal ofis donanımını veya
normalde katılımcı kurum/kuruluşlar
tarafından kullanılan donanımı
kapsayamaz.
Şarta bağlı: Bu maliyete dair
talepler başvuru formunda
gerekçelendirilmelidir

* Bu maliyetlere; ulusötesi öğrenme, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yer alan özel ihtiyaç desteği
gereken katılımcılar ve bunlara eşlik eden kişilerle doğrudan ilişkili maliyetler dâhildir. Bu maliyetler,
gerekçelendirilmiş olması ve “seyahat” ile “kişisel destek” bütçe kategorilerinde bu katılımcılar için ayrıca
hibe talep edilmemiş olması şartıyla seyahat ve harcırah ile ilişkili maliyetleri içerebilir.
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Birim
maliyetlere
katkı

Projedeki her bir çalışma günü için
katılan araştırmacı/öğretmen/
eğitici/eğitmen gençlik çalışanı
başına B1.2 (bkz. Sayfa xxx)

Projedeki her bir çalışma günü için
katılan teknisyen başına B1.3

Projedeki her bir çalışma günü için
katılan idari personel başına B1.4

Diğer katılımcı
kurum/kuruluşların
faaliyetlerine katkı:
Katılımcı kurum/kuruluş
başına
Aylık 250 AVRO

100 ila 1999 KM arasındaki seyahat
mesafeleri için: Toplantı başına her
katılımcıya 575 AVRO

Projenin fikri
çıktıları/dağıtılabilir
somut ürünleri
(müfredat, pedagojik
malzemeler ve
gençlik çalışması
malzemeleri, Açık
Eğitim Kaynakları
(OER), BİT
araçları, analizler,
araştırmalar, akran
öğrenimi yöntemleri
vb.)

Projedeki her bir çalışma günü için
katılan yönetici başına B1.1 (bkz.
Sayfa xxx)

Proje kapsamında
gerçekleştirilen
fikri çıktıların
paylaşılması ve
yaygınlaştırılmasını
amaçlayan ulusal
ve ulusötesi
konferansların,
seminerlerin,
etkinliklerin
düzenlenmesine
yönelik maliyetlere
katkı (projede yer
alan katılımcı kuruluş
temsilcilerinin
seyahat ve harcırah
maliyetleri hariç)

Yerel katılımcı (yani
etkinliğin yer aldığı
ülkeden katılımcılar)
başına
100 AVRO
Birim
maliyetlere
katkı

Proje
başına
azami
30.000
AVRO

Uluslararası
katılımcı (yani
diğer ülkelerden
katılımcılar) başına
200 AVRO

Şarta bağlı: Yönetici ve
idari personele ilişkin
maliyetlerin “Proje yönetimi
ve uygulama” kapsamına
girmesi beklenmektedir. Bu
kalemde çifte kayıt yapmayı
önlemek amacıyla, başvuru
sahiplerinin teklif edilen
her bir çıktı için başvurulan
personel maliyetinin türünü ve
tutarını gerekçelendirmeleri
gerekecektir. Çıktılar, bu
türden bir hibe desteğine hak
kazanacak nitelik ve nicelikte
olmalıdır. Çıktılar ayrıca, daha
geniş kullanım, yaygınlaştırma
ve etkiye sahip olma potansiyeli
göstermelidir.

Şarta bağlı: Çoğaltıcı
etkinliklere destek, ancak
projenin fikri çıktıları ile
doğrudan ilişkili olmaları
halinde sağlanmaktadır. Fikri
çıktıları için hibe desteği
almayan bir proje, çoğaltıcı
etkinliklerin düzenlenmesi için
destek alamaz.

Tablo A – Fikri Çıktılar (Tutarlar Gün Başına Avro Cinsindendir)
Bu hibe tahsisi, yalnızca fikri çıktı üretmek amacıyla projeye dâhil olan kurum/kuruluşların personel
maliyeti için kullanılabilir. Tutarlar, a) projeye katılan personelin profiline ve b) personeli projeye dâhil
olan katılımcı kurum/kuruluşun ülkesine bağlıdır.
Yönetici
B1.1

Öğretmen, Eğitici/
Eğitmen/ Araştırmacı/
Gençlik çalışanı B1.2

Teknisyen
B1.3

İdari
personel
B1.4

Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda,
Avusturya, İsveç, Lihtenştayn, Norveç

294

241

190

157

Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya, İngiltere,
İzlanda

280

214

162

131

Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi, Malta, Portekiz, Slovenya

164

137

102

78

Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya,
Türkiye

88

74

55

39
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4.1.2.

4.2.

Erasmus+ Stratejik Ortaklık Proje Bütçelerinde Avrupa
Birliği’nden Ne Talep Edilebilir?

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı Proje Bütçesi

Tablo B – Fikri Çıktılar (Tutarlar Gün Başına Avro Cinsindendir)
Bu hibe tahsisi, yalnızca fikri çıktı üretmek amacıyla projeye dâhil olan kurum/kuruluşların personel
maliyeti için kullanılabilir. Tutarlar, a) projeye katılan personelin profiline ve b) personeli projeye dâhil
olan katılımcı kurum/kuruluşun ülkesine bağlıdır.

Yönetici
B1.1

Öğretmen, Eğitici/
Eğitmen/ Araştırmacı/
Gençlik çalışanı B1.2

Teknisyen
B1.3

İdari
personel
B1.4

Avustralya, Kanada, Kuveyt, Makao, Monako, Katar,
San Marino,
İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur,
Birleşik Arap
Emirlikleri, Vatikan

280

214

162

131

Bahamalar, Bahreyn, Ekvator Ginesi, Hong Kong,
İsrail, Güney Kore,
Umman, Suudi Arabistan, Tayvan

164

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Antigua
ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan,
Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Butan,
Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Burkina
Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun,
Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya,
Komor Adaları, Kongo, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Cook Adaları, Kosta Rika, Küba,
Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador,
Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya,
Fiji, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Gana, Grenada,
Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Fildişi
Sahili Cumhuriyeti, Jamaika, Ürdün, Kazakistan,
Kenya, Kiribati, Kuzey Kore, Kosova, Kırgızistan,
Laos, Lübnan, Lesoto, Liberya, Libya, Madagaskar,
Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Marşal Adaları,
Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya (Federal
Devletleri), Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas,
Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal,
Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Pakistan, Palau,
Filistin, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru,
Filipinler, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Sao Tome
ve Principe, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra
Leone, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika, Sri
Lanka Sudan, Surinam, Svaziland, Suriye, Tacikistan,
Tanzanya, Tayland, Timor Lest (Demokratik
Cumhuriyeti), Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago,
Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay,
Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen,
Zambiya, Zimbabve
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137

102

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı, AB Çerçeve Programlarının sekizincisidir ve 2014-2020 yılları
arasında devam edecektir. Program, 3 dikey ve 2 yatay alana bölünmüştür:

80 Milyar € bütçe ile 2014-2020 yılları arasında yürütülecektir.
Bilimsel Mükemmeliyet
24,4 M €
Avrupa Araştırma Konseyi
(13,1 M €)*

78

Maria Sklodowska Curie
(6,1 M €)*

Endüstriyel Liderlik
17 M €
LEIT: Kolaylaştırıcı ve
Endüstriyel
Teknolojilerde Liderlik
• ICT
• NMP
• Biyoteknoloji
• Space
(13,5 M €)*

Yeni ve Gelişen Teknolojiler
(2,7 M €)*

Risk Sermayesine Erişim
(2,9 M €)*

Araştırma Altyapıları
(2,5 M €)*

KOBİ’lerde Yenilik
(0,6 M €)*

Toplumsal Sorunlar
29,7 M €
Sağlık (7,5 M €)*
Gıda, Tarım, Denizcilik
(3,9 M €)*
Enerji (6 M €)*
Ulaştırma (6,3 M €)*
Çevre (3 M €)*
Kapsayıcı Toplumlar (1,3 M €)*
Güvenlik (1,7 M €)*

Mükemmeliyetin Yaygınlaştırılması (o,8 M €)* Toplum ile Toplum için Bilim (0,5 M €)*
88

74

55

EIT (2,7 M €)*

39

JTC (1,9 M €)*

EURATOM (1,6 M €)*

* Milyar €

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı çağrılarının eylem türleri ve proje bütçeleri birbirinden farklı olup
çağrı metni içinde tanımlanır. ARİNKOM TTO Projeler Mali Rehberi kapsamında;

•
•
•
•
•

İnovasyon eylemleri,
Koordinasyon ve destek eylemleri,
Öncül araştırma destekleri (ERC),
Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri ve
COFUND Eylemleri bütçeleri yer almaktadır.
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4.2.

4.2.1.

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı Proje Bütçesi

İnovasyon Eylemleri
Ufuk2020’de yeni, geliştirilmiş ürün, süreç veya servislerin
dizaynı ve üretim planlamalarını oluşturmayı amaçlayan,
temelde prototip üretme, test süreçleri, pilot çalışmalarını
içeren fonlama modelidir.

Önerdiği projede belirtilen araştırma görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mâlî uygunluğa
sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler,
Kamu Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Ufuk2020 Programı’na başvuru yapabilir.
Fon Oranı: %100
+ %25 dolaylı maliyet
(Kâr amacı güden kuruluşlar %70)

Koordinasyon ve Destek Eylemleri
Standardizasyon, yaygınlaştırma, farkındalık artırma,
ağ oluşturma, koordinasyon ve destek hizmetleri,
politika odaklı diyalog ve karşılıklı öğrenme aktivite ve
çalışmalarını içeren fonlama modelidir.

Fon Oranı: %100
+ %25 dolaylı maliyet

Öncül Araştırma Destekleri (ERC)

Fon Oranı: %100
+ %25 dolaylı maliyet

Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma
Dolaşım Destekleri

Proje Bütçesi Üzerine Notlar

AB Üye ülkeleri, Türkiye’nin de arasında bulunduğu asosiye ülkeler ve üçüncü ülkeler fonlanabilmektedir.
Ayrıca çalışma programında özellikle belirtilen ülkeler ile Avrupa Komisyonu ile ikili bilimsel ve teknolojik
iş birliği anlaşması imzalayarak programa dâhil olan ülkeler de programda fonlanabilmektedir.
Ar-Ge, inovasyon, koordinasyon ve destek eylemleri ile araştırmacı hareketliliği sağlayan araştırma
faaliyetlerinin desteklendiği Program’da, paydaşların dâhil oldukları projelerdeki faaliyetleri
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları, farklı kategorilerdeki masrafları [personel, altyüklenici, diğer
doğrudan mâliyetler (seyahat, makine/teçhizat, sarf malzeme, etkinlik organizasyon, baskı, vb.)] %100’e
varan oranlarda Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan desteklenmektedir. (proje türleri ve kuruluş
tiplerine göre destek oranları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.) Doğrudan mâliyet olarak adlandırılan
bu masraflar toplamının (altyüklenici harcamaları ile paydaş bünyesinde yapılmayan üçüncü taraf aynî
katkısı hariç) %25’i oranında ise bir dolaylı mâliyet bütçesi bulunmaktadır. Dolaylı mâliyet bütçesi; paydaş
kuruluşların faturalandıramadığı veya Avrupa Komisyonu’nun, Program’ın kuralları gereği kabul etmediği
masrafların karşılanabilmesi için paydaşların kullanımına sunulmaktadır.

Proje Kapsamı

En Az
Ortak
Sayısı

Destek
Oranı

Araştırma ve
İnovasyon Eylemi

Temel araştıma
ve inovasyon
faaliyetleri

3+

%100

İnovasyon Eylemi

Pazara yakın,
inovasyon eylemleri
(demo, pilot, protip,
vb.

3+

%100
(Kar amacı
güden
kuruluşlar
için %70)

SME

KOBİ Aracı

Ar-Ge faaliyeti
ve pazara erişim
faaliyetleri

1+

Götürü
usulü
maliyet
(Faz-1) veya
%70 (Faz-2)

CSA

Koordinasyon ve
Destek Eylemi

Yaygınlaştırma
faaliyetleri

1+

%100

ERC

Öncül Araştırma
Destekleri

Öncül araştırmalar

1+

%100

MSCA

Uluslararası
Burslar ve
Araştırma Dolaşım
Destekleri

Araştırmacıların
küresel dolaşımı
amaçlı projeler

1+

%100

Fon Oranı: %100
+ %25 dolaylı maliyet

Fonlama Yöntemi

RIA
COFUND Eylemleri
ERA-NET Cofund: Program’a üye ülkeler arasında ulusaşırı
Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin desteklenmesi için ortak
çağrı açılması yoluyla kamu-kamu ortaklığı geliştirilmesi
ve bu çağrılara Avrupa Komisyonu’nun ülkelerin ulusal
kaynaklarından verdiği fonun maksimum %33’ü kadar
katkı sağladığı fonlama modelidir.
Avrupa Ortak Program Ortak Fonu (EJP Cofund): Ulusal
Ar-Ge ve İnovasyon programlarının koordinasyonunu
destekleyen, Ufuk2020’de tanımlanan amaç ve sorunlara
dikkat çekmeyi amaçlayan koordine ulusal program ve
ilgili aktörlerin mutabık kaldığı düzenleme ve süreç
değişikliklerini destekleyen %70 destek yüzdeli bir
fonlama modelidir.

IA

Dolaylı
Maliyet
Desteği

+ %25

(*Kaynak: http://www.ufuk2020.org.tr/tr)
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4.2.1.
Proje Bütçesi Üzerine Notlar
Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı kapsamında hazırlanan bütçelerde “geçerli masraflar” iki kısımdan
oluşur:
- Doğrudan Masraflar: Proje kapsamında beyan edilebilen bütün geçerli masraflar
(Ör: Personel, seyahat, ekipman vb.)
- Dolaylı vergiler (düşülemeyen [non-deductible] KDV)
(Ör: Elektrik, internet, telefon, bina sigortası, kur farkları vb.)
Geçersiz masraflar ise şu şekilde özetlenebilir:
- Dolaylı vergiler (KDV, damga, gümrük vb.)
- Kur değişim zararları
- Öngörülemeyen masraflar
- Başka topluluk projelerinde fonlanmış masraflar
- Banka masrafları
- Aşırı ve dikkatsiz harcama
Harcamaların geçerli sayılabilmesi için:
- Gerçek (öngörüsel değil),
- Annex 1’de tanımlanan eylemle ilişkili olan,
- Ekonomik ve etkin,
- Proje ortağı tarafından gerçekleşmiş,
- Paydaşın hesabında izlenebilir,
- Proje bütçesinde (Annex 2) geçerli masraf olarak yer alan,
- Ulusal mevzuat ve kurum içi kurallara uygun,
- Proje süresince gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

4.2.2.
Ufuk 2020 (Horizon 2020) Projelerinde Avrupa Komisyonu’ndan
Ne Talep Edilebilir?
Ufuk 2020 (Horizon 2020) proje bütçesinde yer alan kalemler aşağıdaki gibidir:
• Personel maliyetleri
• Seyahat, Ekipman (amortisman kuralları!),
• Mal ve Hizmet Alımları (sarf malzemeleri, etkinlik vb.)
• Altyüklenici
• Genel giderler-overhead-indirect costs

1) Personel Maliyetleri

Projede çalışan personelin projedeki aktiviteleri gerçekleştirmek için harcadığı toplam emeğin karşılığıdır.
A. Doğrudan çalışan personel,
– Temel ödemeler (maaş+tamamlayıcı gelirler)
– Ek ödemeler (additional remuneration) (Sadece kar amacı gütmeyen yasal kuruluşlar için geçerli.)
B. Sözleşme karşılığı çalıştırılan gerçek kişiler,
C. “Third party”lerden görevlendirilen personel,
D. Maaş almayan KOBİ sahipleri ve gerçek kişi olan paydaşlar.
Personel bütçesi hesaplanırken adam ay (PM) kavramı dikkate alınır. Adam-ay (PM) kavramı projedeki bir
kişinin 1 takvim ayı içinde projeye çalışabileceği üretken olduğu saatler toplamıdır. Proje hazırlanması
aşamasında yapılacak tüm işlerin zaman öngörüsü PM cinsinden olacaktır. Projeye harcanacak zamanın
PM’e dönüştürülmesi için aylık yüzde zaman, işin kaç ay süreceği ve kaç kişinin çalışacağı belirlenmelidir.
Örn: Bir saha araştırması işi 12 aylık, 3 doktora öğrencisinin %70 zamanlarını ayırdıkları bir işin PM
karşılığı 25.20 PM’dir.
Temel Ücretlendirme: Projede geçerli personel maliyeti maaş, SGK/işsizlik sigortası primleri, vergiler ve
ücretlendirmeden doğan ve personelin tabi olduğu kanun (657, 4853) ve/veya toplu iş sözleşmesinden
doğan tamamlayıcı ek gelirlerle (ek ders, yaz okulu, prim, vb.) sınırlıdır.
Ek Ücretlendirme: Ulusal projelerde kullanılan aylık maliyeti aşan tutarı içeren ücretlendirme.
Ülkemizde ulusal projelerde kullanılan maliyete özel ek bir sözleşme/ücretlendirme uygulaması
bulunmadığından geçerli değildir.
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4.2.2.

4.2.2.

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Projelerinde Avrupa Komisyonu’ndan
Ne Talep Edilebilir?
Adam/Ay Maliyeti:
Örnek;
Aylık net maaş: 4.600 TL/ay
Gelir vergisi: 1.500 TL/ay
SGK/İşsizlik prim toplamı: 1.650 TL /ay
Diğer gelirler (ek ders, yaz okulu, vb.): 1.000 TL/ay
Döner sermaye geliri: 15.000 TL/yıl
PTİ geliri: 14.000 TL/yıl
Danışmanlık geliri: 20.000 TL/yıl
(8.750 TL x 12) + 15.000 TL = 120.000 TL
120.0000 TL / 12 ay = 10.000 TL
10.000 TL / 3.9 = 2.564,10 € x 1.20 (artışlardan kaynaklı yuvarlama katsayısı=
1 PM = 2.750€ - 3.000 €
Personel maliyetlerine ilişkin belgeler kayıt altında tutulmalıdır:
- Bordrolar
- Zaman çizelgeleri
- İş sözleşmeleri, Sosyal güvenlik mevzuatı, vb.
- Üretken saat hesaplama yöntemi
- Yürütülen aktivitelerin raporları

2) Seyahat
Projede aksi bir hüküm yok ise ulusal mevzuat ve kurum içi yönetmelik uygulanır (6245 sayılı Harcırah
Kanunu, AB hibelerinin harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin yönetmelik, ek uygulamalar). Proje
kapsamındaki seyahatler için provizyon çalışması yapılarak yaklaşık bir tutar belirlenir. Genellikle proje
koordinatörleri her seyahat için her ortağa ortalama bir bütçe verir. Seyahatle ilgili harcamalardan şüphe
duyarsanız, koordinatör veya Project Officer’dan mutlaka yazılı onay alınız.
Seyahat Sayısı x Ortalama Seyahat Maliyeti = Seyahat Bütçesi

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Projelerinde Avrupa Komisyonu’ndan
Ne Talep Edilebilir?
Örnek;
Proje başlama tarihi: 1 Ocak 2013
Proje bitme tarihi: 1 Ocak 2017
Proje süresi 4 yıl
Cihaz fiyatı: 50.000 €
Cihaz tükenme ömrü: 5 yıl
Cihazın bu projede kullanılma sıklığı (utilization): Eğer cihaz 2 ayrı iş için kullanılıyorsa ve bu proje için
%80, diğer işler için %20 kullanılıyorsa
Komisyona beyan edilebilecek cihaz maliyeti: [4/5 x 50.000 € x %80] = 32.000 €

4) Alt Yüklenici Bütçesi
Herhangi bir ortakla yasal bağı bulunmayan, projedeki işin bir kısmını yürütmek için bir ya da birden çok
ortakla kar amacı güderek bir anlaşma yapan kişidir. Projede yer alan iş paketleri altındaki görevlerin
bazıları Altyüklenici tarafından yapılabilir. (minor tasks!) Altyüklenicinin iş tanımı ve bütçesi Grant
Agreement (GA) Annex 1’de yer almalı. GA’da yer almasa da Komisyon tarafından kabul edilebilir.
Periyodik Raporda mecburiyet ayrıntılarıyla belirtilmelidir. Periyodik Raporda kabul edilirse sorun olmaz.
Ancak; her zaman kabul edilmeme RİSKİ olduğu unutulmamalıdır.

5) Genel Giderler - Kurum Hissesi (Overhead-Indirect Costs)
Tek bir dolaylı maliyet oranı bulunur: %25
Bahsedilen bütün geçerli doğrudan maliyetler dışında kalan ve doğası gereği ortak tarafından beyan
edilemeyen diğer masraflar bu kapsama girer. Örneğin;
• Kira, su/doğalgaz/ elektrik/telefon/internet masrafları, fotokopi giderleri, vs.
• Ekipman bakım/tamir masrafları vb.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde %25’lik kurum hissesi kullanım esasları, Anadolu Üniversitesi Fikri
Haklar, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileşmesi Politika ve Esasları’nda tanımlanmaktadır.

3) Mal-Hizmet-Ekipman Bütçesi
Sarf, makine/teçhizat, etkinlik organizasyon, basım-yayım, sertifika ücretleri vs bu kapsama girmektedir.
Projede bir hüküm bulunmaması halinde iç kanun ve yönetmelik uygulanır.
Alınan ekipman maliyetinin sadece cihazın alındığı tarihten itibaren proje süresi içerisinde kalan ve
kapasite kullanımı ile oranlanan amortismanı projeye yansıtılabilir. Tüm mal-hizmet-ekipman alımları için
öngörü yapılır ve proje bütçesine eklenir.
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4.2.3.
Ödemelere İlişkin Notlar
Ufuk 2020 (Horizon 2020) projelerinde ödemeler “ilk ödeme”, “ara ödeme” ve “son ödeme” olacak
şekilde parça parça gerçekleştirilir.
1) İlk Ödeme: Hibe Sözleşmesi yürürlüğe girdikten 30 gün içinde veya projenin başlangıç tarihinden 10
gün önce koordinatörün hesabına gönderilir. Standart bir miktarı yoktur; fakat ortalama miktar: proje
bütçesi / raporlama dönemi+1 olarak hesaplanır.
Örnek;
1.000.000 €’luk 36 aylık proje (2 raporlama dönemi) = 1.000.000 €/ 3 = 333.334 €
Proje bütçesinin %5’i ilk ödeme miktarından kesilerek Garanti Fonuna aktarılır.
Örnek;
1.000.000 x %5 = 50.000 € 333.334-50.000=283.334 €
Koordinatörün ödemeyi nasıl dağıtacağı, hangi dönemlerde ödeyeceği konsorsiyum anlaşmasında
belirlenebilir.
2) Ara Ödemeler: Raporu takip eden 90 gün içinde yapılır. Proje bütçesinin %90’ı limiti vardır son
ödemeye kadar. Raporlama dönemlerinde raporlanan ve EC tarafından kabul edilen miktarda gönderilir.
3) Son Ödeme: Son raporda talep edilen ve onaylanan bütçe üzerinden hesaplanır.
Örnek:
Proje bütçesi: 1.000.000 € ( 3 rapor dönemi)
İlk ödeme: 200.000 € (250.000 € - 50.000 €)
İlk raporda talep edilen ve gönderilen: 500.000 €
İkinci raporda talep edilen ve onaylanan: 300.000 €
Gönderilen = 200.000 €
Son raporda talep edilen ve onaylanan: 200.000 €
Gönderilen = 100.000 €
(Kaynak: Horizon 2020’de Yasal ve Finansal Konular Sunumu, TÜBİTAK UKO Yasal ve Finansal Konular
Ekibi)
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ARINKOM TTO ve
PROJE BIRIMI

Projeler Malİ
Rehberİ

Desteklenmesi uygun bulunan projeler için, Proje Destekleme Sözleşmelerinin hazırlık sürecinde,
TÜBİTAK tarafından yapılan yazılı talep üzerine, Projenin Yürütüldüğü Kurumun Muhasebe Yetkilisi
tarafından her bir proje ve/veya projeler için hesap açılır ve banka hesap numaraları (IBAN) TÜBİTAK’a
bildirilir.
Proje sözleşmesi taraflarca imzalandıktan sonra, sözleşme ekinde yer alan bütçe planındaki birinci
dönem ödeneği, TÜBİTAK tarafından proje özel hesabına aktarılır ve aynı zamanda TTS (Transfer Takip
Sistemi) programına da bu ödenekler yansıtılır.
Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a iletilen gelişme raporlarının kabulü
sonrasında, bütçe planında yer alan izleyen dönem ödenekleri proje hesabına TÜBİTAK tarafından
transfer edilir ve aynı zamanda TTS programına da bu ödenekler yansıtılır.
Gelişme raporu dönemine ait kullanılamayan ödenekler, proje tamamlanana kadar öngörülen mahiyette kullanılmak üzere özel hesapta izlenir.
Proje tamamlandığında hesapta artan para hesaba ilişkin varsa oluşan faiz geliri ile birlikte Kurum
tarafından, TÜBİTAK hesabına iade edilecektir.

ÖN ÖDEME
TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dâhilinde alınabilir.
Seyahat için yapılacak ön ödemeler bu limitlere dâhil değildir ve bu tür ön ödeme talepleri diğer ön
ödeme talepleri ile birlikte yapılabileceği gibi ayrı olarak da yapılabilir.
Ön ödeme talepleri, Proje Yürütücüsü tarafından veya görevlendireceği mutemet(ler) tarafından proje
özel hesabındaki ödeneğe bağlı olarak ve Ön Ödeme Talep Formu doldurularak Proje Birimi’ne yapılır.

ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
TÜBİTAK PROJELERİ
ÖDEME İŞLEMLERİ
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Talep edilen ön ödeme, Proje Birimi tarafından projenin ödenek kontrolünü müteakip hazırlanan
evrakların Proje Yürütücüsü (Harcama Yetkilisi) ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylandıktan
sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından dört işgünü içerisinde proje özel hesabından, talep
eden ilgilinin banka hesabına aktarılır.

ÖN ÖDEME MAHSUBU
• Yurt içi alımlarda en geç iki ay içinde,
• Yurt dışı alımlarda en geç altı ay içinde,
• Seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerde seyahat bitiminden sonra otuz gün içinde,
• Arkeolojik kazı çalışmaları gibi uzun süreli saha çalışmalarında alınan ön ödemeler altı ay içinde mahsup
edilebilir.
Önceden yapılmış bir programa bağlı olarak ve aralarındaki süre on günü geçmeyecek periyotlar halinde
birden fazla yapılan seyahatler tek bir seyahat olarak kabul edilir.

ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ
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Yapılan harcamalara ait fatura, makbuz vb. belgeler, projede kabul edilen ekonomik sınıflandırma kodları
ile ilişkilendirilerek Proje Birimine verilir.

ve ödeneğinin olması şartıyla, kesin ödeme olarak kabul edilebilir ve yapılan harcama proje hesabından
ilgili kişinin hesabına havale edilir.

Mahsup evrakında yer alan harcamaların Proje Birimi tarafından TTS’de yer alan proje bütçesindeki
ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödenekler ile kontrolü yapılarak mahsup gerçekleştirilir.

Mahsup süresi geçtikten sonra kapatılan ön ödeme ile ilgili olarak yapılacak işlem şöyledir:

Mahsuba ilişkin harcamaların, Proje Birimi tarafından mutlaka Transfer Takip Sistemi’ne (TTS) girilmesi
gerekmektedir.Gerçekleşen harcamaların proje kapsamında mutlaka öngörülmüş olması gerekir ve bu
harcamalar bütçede yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödeneklerin üzerinde olamaz.
Mahsup evraklarında yer alan harcamanın projede öngörülen mahiyette olmasından proje yürütücüsü
sorumludur.

Birime verilen harcama evraklarının mahsup süresi dışında tarihli olanların tutarları ile harcanmadan iade
edilen tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden
bu miktarın proje özel hesabına yatırmaları istenir.
Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutarının en az %50’si harcanmadan iade edildiği takdirde,
harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından istenebilir.

Mahsup evrakında yer alan harcamaların ilgili olduğu ekonomik kodların TTS’de yer alan ödenekler
çerçevesinde kontrolünden Proje Birimi sorumludur.

Yapılacak değerlendirme ve inceleme sonucunda yürütücünün veya mutemedin ihmal, kusur veya
suiistimalinin tespiti halinde harcanmayan tutarlara 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında
faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje hesabına yatırılır.

Gelişme raporlarının TÜBİTAK tarafından kontrolü sırasında, rapor dönemi içinde yapılan harcamalarda
projede öngörülmeyen kalemler varsa, bu harcamaların iadesi istenir.

Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Yürütücü Kurum/Projenin Yürütüldüğü Kurum adına
düzenlenecektir.

Alınan veya alınacak ön ödeme ile yapılacak Proje harcamalarında ödenek aşımı söz konusu olacak ise; bu
ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri ilgili esas
ve usullere uygun olarak mutlaka yapılmalıdır.

(Örneğin: Anadolu Üniversitesi-107G001 no.lu Proje)

(Ön ödeme alındığında bu işlemler mahsup süresi içinde gerçekleşmesi gerekecektir. Bu yüzden ön
ödeme almadan önce bu işlemlerin yapılması daha uygun olacaktır.)

Proje Yürütücüsü ve varsa araştırmacılardan en az birisi tarafından, faturaların arkasına veya icmal
listesine (Mahsup/Kesin Hesap Formu) “Belge(ler)de yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması
yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam
ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” ifadesi yazılıp, imzalanarak mahsup evrakına konulacak ve mahsubu
yapılmak üzere ilgili Proje Birimine teslim edilecektir.

Mahsup evrakında, ilgili ekonomik kod ödeneğinden fazla harcama olması halinde fazla harcama işlem
görmeyecektir.
Harcama mahiyetinin proje bütçesinde öngörülmüş olması ve harcama belgesinin tarihinin proje süresi
içinde olması kaydı ile; ön ödemenin alındığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri ön
ödemenin mahsubunda kabul edilir.
Ön ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, eğer alınan ön ödemeden
para artar ise, artan para proje hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır.
Alınan ön ödeme üzerinde harcama yapılırsa yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve
karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama kesin ödeme olarak Kurum tarafında proje
yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır bu işlem yapılabilir.)
Proje süresince ön ödeme için sayı sınırlaması yoktur. Ancak, bir mutemet tarafından alınan ön ödemenin
usulüne uygun mahsubu yapılmadan aynı proje için o kişiye yeni ön ödeme yapılmaz.
Aynı kişi mutemet olarak aynı anda birden fazla projeden ön ödeme alabileceği gibi aynı projede birden
fazla mutemet de tayin edilebilir.
Mutemet olarak görevlendirilen her bir kişiye mutemeti olduğu her bir proje için TÜBİTAK tarafından
belirlenen limiti geçmemek ve bu limitler mutemet bazında ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla ön ödeme
yapılabilir.

Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır?

Doğrudan temin: Proje yürütücüsü, projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin gerekiyorsa teknik
şartname hazırlayarak firmalardan teklif alır ve satınalmanın yapılması için Proje Birimine müracaat eder.
İhale suretiyle yapılacak alımlarda Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması,
TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilir.
Projede öngörülen malzeme ya da hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, yürütücü
yetkisinde ve/veya onay alınmak suretiyle uygun ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım
yapılabilir.
Projelerde öngörülen ekonomik kodların dışında olmamak ve kabul edilen malzeme veya hizmetin
tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla;
1.Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla,
üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından
gerçekleştirilir.
Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi) de işlemlerin yapılabilmesi için Yürütücü tarafından TÜBİTAK’a
bilgi verilir. Yapılan bu aktarımlara ve gerekçelerine izleyen gelişme raporunda yer verilir.

Ön ödeme alınmadan limitler dâhilinde yapılan harcamaların mahiyetinin projede öngörülmüş olması
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2.Ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyi arasında aktarma yapılması durumunda ekleme yapılacak
ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının % 20’sine kadar yapılacak aktarmalar proje
yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir.

Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi)’de işlemlerin yapılabilmesi için Yürütücü tarafından TÜBİTAK’a
bilgi verilir.

BURS ÖDEMESİ

3.Aktarım oranının % 20’yi aşması durumunda; proje yürütücüsü tarafından yapılan gerekçeli başvuru,
müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişikliğe ilişkin işlemler TÜBİTAK
tarafından gerçekleştirilir ve ilgililere bildirilir.
Aşağıda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma Kodlarına aktarım yapılamaz.
Burs, PTİ, Seyahat (arazi çalışmaları hariç) ve Kurum Hissesi fasıllarına aktarım yapılmaz, bu fasıllarda
kalan ödeneğin başka fasıllara aktarımı da yapılmaz.
Ayrıca bu fasıllara ek ödenek de verilmez.
Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla birlikte,
zorunlu olması halinde, buna ilişkin proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, TÜBİTAK’ın onayı ile karara
bağlanır. Alınan karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.
Ek ödenek Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden
kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda;
Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda;
- Yürütücü’nün gerekçeli talebi ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir.
- Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde, TÜBİTAK taraflara bilgi verir.
- Verilen ek ödeneğin transfer dönemine ilişkin kısmı varsa proje hesabına transfer edilir ve TTS’ye
yansıtılır.
- Proje kapsamında ödemesi yapılacak her türlü harcama belgelerinin tarihleri proje sözleşmesinde yer
alan başlama ve bitiş tarihleri (ek süre dâhil) arasında olmaları gerekir.
- PTİ ödemeleri, proje bitiş tarihinden sonra (ek süre dâhil), yapılabilir.
- (Kamu Projelerinde) Kurum Hissesi’ne ait kalan ödenekler, proje bitiş tarihinden (ek süre dâhil) itibaren
3 (üç) ay içinde harcanabilir.

PTİ ÖDEMESİ
Gelişme veya Sonuç Raporunun kabulüne ve kimlere PTİ verileceğine ilişkin ilgili Grup tarafından proje
yürütücüsüne yazılı bilgi gönderilir.
Yürütücü, Proje Birimine İlgili Grup tarafından gönderilen Gelişme/Sonuç Raporu kabul yazısını ve
ekindeki ilgili rapor dönemine ait “PTİ Ödemeler Listesi” tablosunu koyar.
Yürütücünün bu talimatı üzerine, Proje Birimi tarafından TTS’de ödenek kontrolünü müteakip yasal
kesintileri yapılarak, proje hesabından ilgili kişilerin banka hesaplarına PTİ ödemeleri aktarılır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2.
fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının
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Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde PTİ diğer araştırmacılar arasında paylaştırılamaz.

Proje önerisinde projede yer alacak bursiyerin niteliği, (Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi
veya doktora sonrası araştırmacı) sayısı, süresi ve ödenecek aylık burs miktarlarının proje bütçesinde
belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması şarttır.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek bursun süresinin, bu kişilerin eğitimini tamamlaması için
tanınan süreyi (yüksek lisansta 3 yıl, doktorada 6 yıl) aşmamış olması gereklidir.
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırlara kadar burs ödemesi yapılabilir.
Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için öncelikle projede yer alacak lisansüstü öğrencilerini ve/veya
doktora sonrası araştırmacıları Proje Yürütücüsü belirler.
Daha sonra Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK tarafından oluşturulan “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” nu her
bursiyer için ayrı ayrı doldurarak ekleri ile birlikte PTS üzerinden TÜBİTAK’a iletir. TÜBİTAK tarafından
onaylandıktan sonra SGK işlemleri için Proje Birimine evraklar iletilir.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, Üniversitemiz
tarafından gerçekleştirilecek bursiyerlerin sigortalılık tespiti ve aylık burs ödemelerinin yapılmasında
aşağıda belirtilen işlemlere göre hareket edilecektir. Sigortalılık tespiti ve sigortalama işlemi yapılmayan
bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.
Bursiyerin Sigortalılık Tespiti:
• Öğretim Üyelerimizin yeni başlayacak projeler veya devam eden projelerinde bursiyer olarak görev alan
(bursiyer değişimi dahil) kişiler için Bursiyer SGK Bilgi Formunu doldurarak ekine bursiyer Öğrencinin
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Öğrenci Belgesi ve Bursiyerin Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Müstehaklık
sorgulama belgesini (turkiye.gov.tr üzerinden alınacak) ekleyerek en geç projede göreve başlayacakları
tarihten 5 gün önce Proje Birimine teslim etmesi gerekmektedir.
• Bursiyerin görev süresi dolmadan ayrılması veya görev süresi sona ermesi halinde sona erdiği tarihten
itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Bursiyer SGK Bilgi Formunu doldurarak Proje Birimine bildirilmesi
gerekmektedir.
• Bursiyerin durumunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre değişiklik
olması halinde değişikliğin olduğu tarihten itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde Proje Birimine Bursiyer SGK
Bilgi Formunu doldurarak bildirilmelidir.
Bursiyerin Rapor Alması:
• Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış
Bursiyerler 1 (bir) iş günü içerisinde Proje Birimine bildirilmesi gerekmektedir.
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Burs Ödemeleri:

Projede yer alan Kurum personelinin seyahate ilişkin idari izin işlemleri Kurumun uygulamaları
doğrultusunda gerçekleştirilir.

• Bursiyer ödemelerinin düzenli olarak yapılıp öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Bursiyer Bilgi
Formunun görev yapılan ayı takip eden her ayın beşinci gününe kadar Proje Birimine ulaştırılması
gerekmektedir. Sigorta işlemleri nedeniyle her ayın en geç beşinci gününe kadar Bursiyer Bilgi Formu
gelmeyen bursiyerlerin ödemeleri yapılamayacaktır.

Proje personeli arasında başka kuruluşun personeli olması halinde, bu kişilerin seyahat için kuruluşundan
izin alması kendi sorumluluklarında olup, seyahat harcamalarında bu iznin alınması aranmaz.
Seyahatin projede öngörülmüş olması şartı ile proje ekibine harcırah ödenir.

• İlgili Kanun hükümlerine göre bundan sonraki süreçlerde takvime uygun olarak bildirimi yapılmayan
bursiyerler için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olamayacaktır. Ayrıca, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası kanunu yönünden idari para cezasıyla karşı karşıya kalınmaması için de bildirim
takvimine azami dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Ancak projenin veya seyahatin gerektirmesi halinde, saha çalışmasına özel olarak proje ekibi dışındaki
kişilerin harcırahları da proje kapsamında ödenebilir.
Proje kapsamında yapılacak seyahat harcamaları neleri kapsar ve ne kadar ödenir?

Proje Birimi, her ay Proje Yürütücüsü tarafından gönderilen evraklar doğrultusunda ödeme evraklarını
hazırlar.
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde bursiyer değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik hakkında Proje
Yürütücüsü tarafından, İlgili Araştırma Grubuna bilgi verilerek yeni bursiyerin TÜBİTAK veri tabanına
kaydı ve başka projelerde bursiyer olup olmadığı kontrol edilerek, Gruptan uygunluk onayı alınır.
Proje Yürütücüsü daha sonra yeni bursiyere ödeme yapılması hususunda gereği için Proje Birimi’ne
talimat verilir. Söz konusu değişikliklere ayrıca gelişme raporlarında yer verilir.
Projede yer alan bursiyerlerle ilgili bilgilerin ve yapılacak değişikliklerin ilgili Gruba bildirilmesi zorunludur.
Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra, proje bütçesinin burs faslında yer alan toplam ödeneğin
aynı kalması şartıyla;
Bursiyerin adında ve/veya niteliğinde (Lisans, Y. lisans öğrencisi/doktora öğrencisi/doktora sonrası
araştırmacı) yapılacak değişiklikler Grup onayıyla yapılır.
Bursiyerin birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer,
aynı anda TÜBİTAK’ın farklı programlarından da burs alamaz.
Tez konusunun proje konusu ile direkt veya dolaylı ilişkili olması aranmak koşuluyla Burs alacak öğrencinin
başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor olabilir.
Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören yabancı uyruklu kişiler proje kapsamında Burs
alabilirler.

Yurtiçi seyahatlerde;		
Yol Giderleri
Gündelik miktarları
Konaklama Ücreti 		
				
Yurtdışı seyahatlerde;
Gündelik miktarları
Konaklama Ücreti
Yol Giderleri 			

Gündeliğin 2 katı
(gün sınırlaması yoktur)		

				

6245 sayılı Kanun hükümleri
6245 sayılı Kanun hükümleri
Mutad araçların (Uçak dâhil) bilet ücreti

Projede ek ödeneğe sebep vermemek kaydıyla yapılacak seyahatlerde uçak kullanımı onaya tabi değildir.
Geçici bir görevle memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere gidildiğinde, öğle (saat 13.00) ve
akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında, geceyi
geçirenlere ise tam gündelik verilir.
Uluslararası projeler kapsamında, ikili işbirliği anlaşma gereği karşılıklı yapılacak uluslararası seyahat
harcamaları için projenin tabi olduğu anlaşma metinlerinde yer alan miktarlarda ve şartlarda gündelik ve
konaklama ücretleri ödenir.
Bu miktarlar projenin türüne ve tabi olduğu anlaşmalara göre tablo halinde hazırlanmış olup,
“tts.tubitak.gov.tr” adresinde,
“TTS Duyuruları” altında yer alan,
“Uluslararası Projelerde Gündelikler” dosyasında verilmiştir.

Proje yürütücüleri burs ödemelerinin zamanında yapılması için her türlü tedbiri almaktan sorumlu olup
burs ödemelerinde geçerli olmayan bir nedenden dolayı gecikme olması ve bu durumun TÜBİTAK'a
bildirilmesi halinde TÜBİTAK tarafından gecikmenin gerekçeleri istenebilir.

Proje Birimi, bu tür projelerin yurtdışı seyahat harcamalarında söz konusu tabloda belirtilen gündelikler
çerçevesinde kontrol ve işlem yapar.

Burs ödemelerinin yapılmasında ihmal, kusur ve suistimali olduğu anlaşılan proje yürütücüsü hakkında
sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Projede öngörülen ödeneği aşmamak ve yapılacak seyahatin gerektirdiği kadar olması şartıyla, seyahat
harcamaları için alınacak ön ödemelerde limit yoktur.

SEYAHAT ÖDEMELERİ

Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, seyahat bildirgesinde
mesafe (kilometre) ve güzergâh belirterek özel oto ile yapılabilir.

Harcırah ödenebilmesi için seyahatin projede öngörülmüş ve gerekli ödeneğinin proje bütçesinde yer
alması gerekmektedir.
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Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol
gideri ödenir.
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Ödemeye esas olan belge, geçici görev yolluğu bildirgesidir. Bildirgede yol gideri kısmına yapılan
kilometreye bağlı olarak hesaplanan yakıt gideri beyan edilir.
Seyahat sırasında kullanılan özel araca alınan yakıt fişleri bilgi için bildirgeye eklenir.
Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla ve araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak suretiyle
araç kiralaması yapılabilir.
Proje başvurusunda talep edilmesi halinde, bilimsel toplantılara katılma, çalışma ziyaretleri ve benzeri
faaliyetler için yapılacak olan yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere, TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler
dahilinde ödenek verilebilir. (Kamu Projeleri için bu limitler geçerli değildir).
Bu ödeneğin mahiyeti; yol gideri, harcırah ve varsa toplantı katılım ücretini kapsar.
Bu tür seyahatlere sadece yürütücü, araştırmacılar ve varsa bursiyerler katılabilir.

KURUM HİSSESİ ÖDEMESİ
Kurum hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından
faydalanılması karşılığında, bu esaslar çerçevesinde hesaplanarak proje bütçesine eklenen ödenektir.
Performans puanlarına göre hesaplanan kurum hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim ve kurum
arasında dağılım oranları ile kurum hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK tarafından belirlenir.
Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak
üzere, bu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır.
Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir. Aynı kurumda yürütülen
projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür. Birden fazla projenin kurum
hisselerinin bir alım için kullanılması halinde, harcama belgesinin aslı bir projeye, diğer projelere ise asıl
belgenin kullanıldığı proje numarası belirtilerek harcama belgesinin kopyası, kanıtlayıcı belge olarak
eklenir. Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba aktarılamaz. Bir projeye ek ödenek verilmesi
durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.
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Proje yürütücüsü, harcamaların proje şartları ve amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından,
Kamu idaresine ve kaynağı sağlayan kuruluşa hesabını vermekten, proje kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur.
Projeye ilişkin harcamaların muhasebe kayıtları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Proje Birimi
tarafından tutulur.
Proje AB Komisyonu tarafından kabul edildikten sonra Proje Yürütücüsü Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı’ na hitaben yazılan bir dilekçe ile projesinin kabul edildiğini ve hesap açılmasını talep eder.
Henüz desteklenmesi kesin olmayan projelere ilişkin olarak, hibeyi sağlayan kuruluş tarafından banka
hesap numarasının bildirilmesi istenildiği takdirde muhasebe birimince hibe sağlanmadan önce de
banka nezdinde özel hesap açtırılabilir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı söz konusu proje karşılığı
hibeler için Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi şubesinde her bir proje için özel hesap açtırır. Açılan
hesap numarası Proje yürütücüsüne bildirilir. Proje yürütücüsü de bu hesabı AB Komisyonuna projenin
gerektirdiği formu doldurarak iletir. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün vereceği
talimat üzerine proje özel hesaplarını tutan muhasebe birimi tarafından proje kapsamında açılan banka
hesabından yapılır.
Proje karşılığı olarak temin edilen dövizler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının açtığı proje özel
hesabına aktarılır ve ilgili projeye ait proje sözleşmesinin bir nüshası Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilir.

1)KDV MUAFİYETİ: AB Projeleri KDV’den muaftır. Fakat bu muafiyetten yararlanmak için KDV
İstisna Sertifikası alınması gerekmektedir. Muafiyet belgesi almak için kendisine ayrılan bütçe 1(bir)
milyon Avro’dan az olanlar talep dilekçesini bulunduğu ilin Vergi Dairesi Başkanlığına, 1(bir)milyon
Avro’dan fazla olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuracaktır. Başvuru üzerine AT Yüklenicisine (İYTEYasal Temsilci Rektör), uygun bulunması halinde özelge verilecektir. AT yüklenicisi bu özelge ile birlikte
bağlı olduğu veya özelgede bildirilen Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne başvurarak, AT Sözleşmesinde yazılı
süre için geçerli ve kendisine ait bütçe tutarı ile sınırlı olmak üzere KDV İstisna Sertifikasını alacaktır.
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Başvuruda istenilen belgeler;
a) Başvuru talep dilekçesi
b) Sözleşme, Ekleri ve Bütçe örneği
c) Bilgi Formunun aslı
Yapılan harcamaların gösterildiği tablo (Üç Aylık Bildirim Tablosu doldurularak takvim yılının üçer aylık
dönemleri itibariyle bu dönemleri izleyen ayın 25. günü akşamına kadar aldığı makama bildirecektir.

2)AVANS ALIMI: Proje kapsamında projenin amaçları için kullanılmak üzere, proje yürütücüsü veya
proje yürütücüsü tarafından belirlenen kişiye avans verilebilir. Proje kapsamında verilecek avanslar
avansın verildiği tarihteki proje hesabının bulunduğu bankanın döviz alış kuru üzerinden hesaplanır.
Avansa ilişkin yazıda, mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve avansın hangi süre içinde
mahsup edileceği belirtilir.
Projeye ilişkin muhasebe kayıtlarında, ödemelerde ödemenin yapıldığı, avansların mahsubunda avans
ödemesinin yapıldığı, diğer işlemlerde ise işlemin yapıldığı tarihteki özel hesabın bulunduğu bankanın
döviz alış kuru esas alınır. Özel hesaba aktarılan dövizler ve bu dövizlerin değerlemesine ilişkin işlemlerde
ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.
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3)SEYAHAT HARCAMALARI: Proje kapsamında yapılacak seyahatlere ilişkin gündelikler, varsa proje
sözleşmesinde belirtilen hükümlere göre ödenir. Proje sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmuyorsa,
6245 sayılı harcırah kanununa göre ödenir. Yurt dışı seyahatler içinse Bakanlar Kurulunca belirlenen yurt
dışı gündeliklerine göre ödenir. Konaklama ücretleri belgelendirilmek şartı ile hesaplanarak ödenir.
4)SATIN ALIMLAR: Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, proje sözleşmesinde yer alan
belirlemeler ve varsa projenin uygulama sürecini gösteren program kuralları çerçevesinde yapılır. Bu
harcamalar konusunda alınacak mal veya hizmet 150.000 kadar ise, Doğrudan Temin ile alımı yapılabilir.
Bu durumda Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Onay Belgesi, Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu
Tutanağı doldurularak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na ödenmek üzere gönderilir. 150.000 aşan
harcamalarda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere
ilişkin 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar uygulanır.
5)PERSONEL ÖDEMELERİ: Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye

ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine proje sözleşmesine göre ödenecek
ücretler, proje kaynaklarından karşılanır. Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde çalışan
personele ilişkin ödemeler gelir vergisine tabidir.
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KAYNAKÇA
ARİNKOM TTO Projeler Mali Rehberi hazırlık aşamasında farklı kaynaklardan faydalanılmıştır.
Hazırlık aşamasında faydalanılan kaynaklar aşağıdaki gibidir:
• TÜBİTAK:
https://www.tubitak.gov.tr/
• TÜBİTAK ARDEB Programları Tanıtım Kitapçığı:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_kitapcik.pdf
• TÜBİTAK ARDEB Proje Örnekleri:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri
•1007 Program Esasları (TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerinde Destekleme Programı
Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar):
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ARDEB/destek_prog/esaslar_yonetmelikler/1007EY3_idari_ve_
mali_esaslar.pdf
• TÜBİTAK Ulusal Sanayi Destek Programları:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligidestek-programi
• TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları:
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/esaslar/ESASLAR_II-11.pdf
• TÜBİTAK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı (UİDB) Tanıtım Kitapçığı:
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/uidb-baski.pdf
• TÜBİTAK İkili Proje Destekleri:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-proje-destekleriDgbdzgd
• TÜBİTAK UİDB Başvuru Sayfası - Bilgi Notları:
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
• 2515 - Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği – COST (European Cooperation In Science And Technology)
Programı:
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/cost_genel_bilgiler_proje_oneri_formu_1.pdfSdfv
• Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı):
http://www.ua.gov.tr/kurumsal

KAYNAKÇA

• Erasmus+ 2017 Program Rehberi:
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/erasmus-2017-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0
• TÜBİTAK Ufuk 2020 Web Sitesi:
http://ufuk2020.org.tr/trDfd
• TÜBİTAK UKO Yasal ve Finansal Konular Ekibi,
“Ufuk2020’de Yasal ve Finansal Konular Sunumu” Mayıs 2017
• TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar:
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/esaslar_v-14-vers.11_0.pdf
• TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı
Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının
Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller:
https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/ESASLAR_X_1Y_ESASLAR_.I_3.pdf
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EK
ARINKOM TTO ve
PROJE BIRIMI

Projeler Malİ
Rehberİ

TÜBİTAK PROJELERİ İDARİ VE MALİ ESASLAR
(Not: TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve TÜBİTAK Kaynaklarından
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların
Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine
İlişkin Esas ve Usuller adlı dokümanların birlikte özetlenerek derlenmesi sonucunda oluşturulmuştur.)

Projelerde Görev Alabilme Koşul ve
Limitleri
Madde 1- (1) Kamu kurum/kuruluşlarının en üst
düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör,
Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı,
Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcısı vb.); başvuru sırasında görevlerinin
devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak
görev alamaz.
(2) ARDEB’de görevli olan Grup Yürütme Komitesi
ve Danışma Kurulu üyeleri ise; başvuru sırasında
görevlerinin devam etmesi durumunda, proje
yürütücüsü veya danışman olarak görev alamaz.
(3) Küçük, Orta ve Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma
şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ
niteliğindeki işletmelerin yönetici ve ortakları
projede görev alabilir; ancak bu kapsam dışındaki
özel kuruluşların en üst düzey yöneticileri, proje
ekibinde yer alamazlar. Özel kuruluşlar için gerek
görülmesi halinde sözleşme aşamasında kuruluşun
KOBİ ve altı nitelikte olduğuna dair Yeminli Mali
Müşavir onaylı beyanname talep edilir.

TÜBİTAK
PROJELERİ
İDARİ VE MALİ
ESASLAR
ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ

(8)
Başkanlığında
görev
yapan
kişiler,
(Görevlendirme ile gelip kısmi veya tam zamanlı
çalışanlar dahil) ARDEB tarafından yürütülen
programlar kapsamında desteklenen projelerde
görev alamazlar. Ancak, görevlerine başlamadan
önce proje desteği almışlar ise projeleri
sonuçlanıncaya kadar destek almaya (burs desteği
hariç) devam edebilirler.
(9) TÜBİTAK’a bağlı Merkez/Enstitülerde görev
yapan araştırmacılar (Görevlendirme ile gelip
kısmi veya tam zamanlı çalışanlar dahil) ARDEB
tarafından yürütülen programlar kapsamında
desteklenen projelerde görev alabilirler ve
kendilerine projedeki görevleri karşılığında ödeme
yapılabilir (burs desteği hariç).
(10) Projedeki katkı oranları % 10’un altında olan
kişiler araştırmacı olamazlar. Ancak danışman olma
kriterlerini sağlıyorlarsa danışman olabilirler.

(4) Özel kuruluş çalışanı tarafından başvuru
yapılabilmesi için, çalıştığı kuruluşun ticaret sicil
belgesi olması ve Türkiye’de yerleşik sermaye
şirketi olma zorunluluğu bulunmaktadır.

(11) Türkiye’de ikamet etmeyen T.C vatandaşları
ile yabancı uyruklu bilim insanları projelerde
yürütücü olamazlar; ancak “yurtdışı araştırmacı”
olarak görev alabilirler. Danışmanlar için ikamet
şartı aranmaz.

(5) ARDEB destekli projelerde yürütücü,
araştırmacı veya danışman olarak görev alabilme
koşul ve limitleri Başkanlık tarafından belirlenerek
ilgili programların duyurularına yansıtılır.

(12) Proje yürütücüsünün, projenin yürütüleceği
kuruluşun niteliğine göre aşağıdaki şartları haiz
olması gerekir:

(6) Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da
öneri durumunda olan projelerdeki görevler
limitler içerisinde işlem görür.
(7) Projesinin iptal edilmesi veya etik ihlali
nedeniyle ceza alan ve bu nedenle yürürlükte
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olan diğer projelerindeki görevlerine son verilen
yürütücü ve araştırmacıların yerine atanan kişilerin
bu projelerdeki görevleri, bu Maddenin 1 inci ve 5
inci fıkrada belirtilen limitler dışında tutulur.

(a) Kamu kurumu veya yükseköğretim kurumlarında
yürütülecek projelerde, yürütücünün söz konusu
kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması
gerekir. Kadrosu yükseköğretim kurumlarında
olanların; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer
alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı
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kapsamında sağlık tesislerinde görev yapmaları
durumunda, projenin yürütüleceği kurum/
kuruluşlarda kadrolu personel olma şartı aranmaz.
(b) Vakıf üniversitelerinde yürütülecek projelerde,
yürütücünün üniversitenin tam zamanlı çalışanı
olması gerekir.
(c) Özel kuruluşta yürütülecek projelerde,
yürütücünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri
tarihi itibariyle en az 6 ay görev alması gerekir.
(13) Özel kuruluş çalışanının, başka bir kurum /
kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında
araştırmacı veya danışman olarak yer alabilmesi
için başvuru aşamasında bağlı olduğu kuruluşun
üst düzey yetkilisinden izin belgesi alması
gerekmektedir.
(14) Bir projede danışman yer alabilmesi için
projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da
konularının olması ve bu hususun proje önerisinde
gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede
görev alacak danışman sayısı o projedeki özel
uzmanlık gerektiren tali konu sayısı ile sınırlıdır.
(15) Kariyer projelerinde, akademik ünvanI
profesör olan kişiler araştırmacı olarak görev
alamazlar.
(16) Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi
işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri
ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında
başvuru kabul edilmez.

b) Araştırmacı ve Danışman ile ilgili yapılması
öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma
dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli
başvurusu ve ilgili Grubun onayı ile yapılır.

hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmesinin
zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli
başvuru TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu
karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir.

c) Proje yürürlüğe girdikten sonra, geçici
süre ile yurt dışına giden proje yürütücüsü ve
araştırmacıların durumları, proje yürütücüsünün
TÜBİTAK’a yazılı bildirimi üzerine ilgili Grup
tarafından karara bağlanır.

e) Projeye ilişkin gerekçeli ek ödenek talebi,
TÜBİTAK tarafından karara bağlanır ve sonucundan
ilgililere bilgi verilir.

Proje Bütçesi ve Süreye İlişkin İşlemler
Madde 3- a) Projenin yürütülmesi sırasında, proje
sözleşmesinin eki niteliğinde olan ve TÜBİTAK
tarafından kabul edilen öneri formunda yer alan
harcamaların gerçekleştirilmesi esastır.
b) Sözleşme hükümleri ve TÜBİTAK’ın nakit
durumu çerçevesinde transfer edilmesine karar
verilen tutar, kurum tarafından açılan özel hesaba
aktarılır.
c) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin
tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla;
Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma
kodlarında öngörülen ödeneğin yetersiz kalması
durumunda; ekonomik sınıflandırmanın ikinci
düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü
ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki
aktarmalar proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından
gerçekleştirilir. Yapılan bu aktarmalara ve
gerekçelerine gelişme raporlarında yer verilir.
Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında

Projelerde yürütücü, araştırmacı veya aktarma yapılması durumunda ekleme yapılacak
ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek
danışman ile ilgili değişiklikler
Madde 2- Yürütücü, araştırmacı ve danışman
değişikliklerine ilişkin hükümler aşağıda ifade
edilmiştir:
a) Proje yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya
değiştirilmesi gerektiği hallerde projenin durumu
ilgili Grup tarafından değerlendirilir. Yeni bir proje
yürütücüsünün görevlendirilmesi veya projenin
yürürlükten kaldırılması Başkanlık; projenin iptali
ise Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.
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toplamının %20’sine kadar yapılacak aktarma proje
yürütücüsü tarafından yapılır. Aktarma işleminin
veri tabanına işlenmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir.
Aktarma oranının %20’yi aşması durumunda,
yapılan gerekçeli başvuru TÜBİTAK’ın onayı ile
karara bağlanır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından
ilgililere bildirilir.
d) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin
tür ve niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla
birlikte, projelerde öngörülen malzeme veya
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f) Proje süresi, projenin tabi olduğu mevzuat
aksini belirtmediği sürece sözleşmede öngörülen
sürenin en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Proje
yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu
ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu karar,
TÜBİTAK tarafından kuruma ve proje yürütücüsüne
bildirilir.
g) Stratejik Ar-Ge proje bütçesinin ekonomik
sınıflandırma kodları merkez veya enstitüler
tarafından belirlenir. Merkez veya enstitüler
proje bütçesinde yer alan ekonomik kodlar
arasında aktarma yapabileceği gibi, yeni açılacak
ekonomik kodlara ödenek aktarabilir. Merkez veya
enstitüler tarafından 6 aylık dönemlerde projenin
gelişimi hakkında Bilim Kurulu’na sunulmak üzere
Başkanlık’ a gelişme raporu iletilir.

Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Madde 4- Ön ödeme limitleri yılı bütçe kanununda
özel bütçeli idareler için öngörülen ön ödeme
tutarlarını aşmamak kaydıyla TÜBİTAK tarafından
belirlenir. Alımlar bu limitler dâhilinde proje
yürütücüsü veya görevlendireceği mutemetler
tarafından yapılır. Seyahat için yapılacak ön ödeme
talepleri diğer ön ödeme taleplerinden bağımsız
olarak yapılabilir.
Ön ödeme talepleri, proje bütçesine bağlı olarak
ve ekonomik sınıflandırma kodu belirtilmeksizin
toplam tutar üzerinden birime yapılır. Talep
edilen ön ödeme tutarı, proje ödeneğinin
kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından
onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince en geç
dört işgünü içerisinde ilgililerin banka hesabına
aktarılır.
Alınan ön ödemelerin yurt içi alımlarda en geç
iki ay içinde, yurt dışı alımlarda en geç altı ay

içinde, seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerin
ise seyahat bitiminden (önceden yapılmış bir
programa bağlı olarak ve aralarındaki süre on günü
geçmeyecek periyotlar halinde birden fazla yapılan
seyahatler tek bir seyahat olarak kabul edilir.) sonra
otuz gün içinde kapatılması gerekir. Arkeolojik kazı
çalışmaları gibi uzun süreli saha çalışmalarında
alınan ön ödemeler altı ay içinde mahsup
edilebilir. Alınan ön ödeme ile gerçekleştirilecek
harcamaların sözleşmede belirtilen proje bitiş
tarihinden önce yapılması esastır.
Stratejik Ar-Ge projeleri için gerekli olan ve yurt
dışından temini zorunlu bulunan malların temini
ile ilgili olarak, yüklenicilerin akreditif karşılığı kredi
şeklindeki ödemeleri kabul etmemeleri halinde
imzalanan sözleşmelerde ön ödeme yapılacağı
yönünde hüküm bulunması kaydıyla ilgili merkez
veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı
alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına
kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilir. Yurt içi
alımlarda, zorunlu hallerde teminat alınmaksızın
nakit veya kredi kartı kullanılarak peşin ödeme
suretiyle alım yapılabilir.
Mahsup işlemi, yapılan harcamaların birim
tarafından
proje
bütçesindeki
ekonomik
sınıflandırma
kodları
ile
ilişkilendirilmesi
ve
uygunluğunun
kontrolünü
müteakip
gerçekleştirilir. Mahsup süresi sonunda ön ödeme
tutarının en az % 50’si harcanmadan iade edildiği
takdirde harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK
tarafından istenebilir ve sonucunda yürütücünün
veya mutemedin ihmal, kusur veya suiistimalinin
tespiti halinde harcanmayan tutarlara 6183
sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz
uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve
özel hesaba yatırılır.
Mahsup süresi sonunda kapatılmayan ön ödeme
tutarları ile ilgili olarak mahsup süresi içinde
gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Kalan tutarlar
üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı
oranında faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilir
ve özel hesaba yatırılır.
Proje bütçesinde yer almak kaydı ile ön ödeme
talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan
harcama belgesi ön ödemenin mahsubunda kabul
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edilebilir.
Bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu
yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz. Aynı kişi
mutemet olarak aynı anda birden fazla projeden
ön ödeme alabileceği gibi aynı projede birden
fazla mutemet de tayin edilebilir. Mutemet olarak
görevlendirilen her bir kişiye mutemedi olduğu
her bir proje için TÜBİTAK tarafından belirlenen
limiti geçmemek ve bu limitler mutemet bazında
ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla ön ödeme yapılabilir.
İşin belirlenen süreden önce tamamlanması
ya
da
tamamlanamayacağının
anlaşılması
durumlarında bu Esas ve Usullerde belirlenen
süreler beklenilmeksizin mahsubu yapılır. Mahsup
evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin
tamamı veya bu belgelerin icmal listesi (ön ödeme/
kesin hesap formu) “Piyasa fiyat araştırması
yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve
kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim
alınmıştır.” şerhi düşülerek yürütücü ve/veya varsa
araştırmacı tarafından imzalanır.
Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet,
üzerindeki ön ödemeyi başka bir mutemede
devredebilir.
Ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde
para ve harcama belgelerinin mutemede teslim
edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden
mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı
izni muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, ön ödeme
kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır.
Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan
mutemede verilir.
Harcamaların
belgelendirilmesinde
TÜBİTAK
tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır.
Bunun dışında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği kıyasen uygulanabilir.
İhale İşlemleri
Madde 5- Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve
hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü
tarafından birime yapılır. Alımlar, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale
Yönetmeliği (TÜBİTAK’ın organizasyonuna bağlı
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olan ve/veya diğer kurumlara uygulanamayacak
maddeleri hariç) ile bu Yönetmeliğe bağlı
olarak TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler
doğrultusunda gerçekleştirilir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ArGe Projeleri İhale Yönetmeliğine göre oluşturulan
komisyonlarda, proje yürütücüsünün harcama
yetkilisi olmadığı durumlarda proje yürütücüsü ve
her halde en az bir proje personeli görevlendirilir.
Proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olduğu
durumlarda yürütücünün isteği üzerine kurum
tarafından oluşturulmuş ihale komisyonları
marifetiyle de (komisyonda proje personeli
bulunmaksızın) alımlar gerçekleştirilebilir.
Bu kapsamda ön ödeme alınarak yapılan alımlar
hariç alınacak makine ve teçhizata ait teknik
şartnamenin kurumda görevli proje personeli
ve/veya proje yürütücüsünün görevlendireceği
kişiler tarafından hazırlanması ve proje yürütücüsü
tarafından
onaylanması
zorunludur.
İdari
şartnameler ise kurumun bu projelerin satın
almaları için belirlediği birim tarafından hazırlanır.

Projelerde Durum Değişikliği
Madde 6- Projelerin durdurulması, yürürlükten
kaldırılması ve iptali ile ilgili hususlarda projenin
tabi olduğu ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

Gider Belgeleri, Muayene ve Kabul
İşlemleri
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mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve
kabulü yapılarak kurum taşınırlarına projenin fiilen
yürütüldüğü birim adına kaydedilir ve “Taşınır
İşlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir.
Kaydedilen taşınır yürütücü veya uygun gördüğü bir
proje personeli adına zimmet fişi düzenlenerek ilgili
yürütücünün veya proje personelinin kullanımına
tahsis edilir. Bunların dışında kalan diğer taşınırlar
kaydedilmez. Kamu Kurumları Araştırma Projelerini
Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince
Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik kapsamında
desteklenen projelerde proje kapsamında satın
alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik
olarak kullanılacak malzeme ve cihazlardan proje
sözleşmesi hükümlerine göre müşteri kuruluşa
devredilecek olanlar kurum taşınırına kaydedilmez
ve söz konusu bu taşınırların proje tamamlanıncaya
kadar tüm sorumluluğu proje yürütücülerine aittir.

Muhasebe İşlemleri
Madde 9- Özel hesaba transfer edilen miktarlar
ve projelere ilişkin giderler, kurum gelir-gider
hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet
hesaplarda kurumların tabi olduğu muhasebe
yönetmeliklerine göre izlenir.
Ödenek ve harcamaların ayrıntılı takibini sağlamak
amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanmış Transfer
Takip Sistemi (TTS) içerisinde proje bazında
ve ekonomik sınıflandırma kodları itibariyle
muhasebe kayıtları tutulur.

Giderin Gerçekleştirilmesi ve Ödeme
Madde 8- Proje kapsamında yapılacak ödemelere
ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri bu Esas ve
Usuller ile genel hükümler çerçevesinde kurumun
ilgili birimleri tarafından yerine getirilerek, proje
gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip;
proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması
halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer
hallerde ise kurumun harcama yetkilisi tarafından
verilen talimata istinaden en geç dört işgünü
içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.

Madde 7- Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak
düzenlenen fatura ve benzeri belgeler ilgili kurum
adına proje adı belirtilerek düzenlenir. Doğrudan
temin suretiyle yapılan satın almalara ilişkin
düzenlenen fatura ve benzeri belgeler yürütücü
ve/veya varsa araştırmacı ve/veya satın alma
işlemini yürüten görevli tarafından “Piyasa fiyat
araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar
muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz
teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek imzalanır.

Bursiyerlere projede uygulama yaptıkları ayı
takip eden ayın ilk haftasında burs ödemelerinin
yapılması esastır. Proje yürütücüleri burs
ödemelerinin zamanında yapılması için her türlü
tedbiri almaktan sorumlu olup burs ödemelerinde
geçerli olmayan bir nedenden dolayı gecikme
olması ve bu durumun TÜBİTAK’a bildirilmesi
halinde
TÜBİTAK
tarafından
gecikmenin
gerekçeleri
istenebilir.
Burs
ödemelerinin
yapılmasında ihmal, kusur ve suiistimali olduğu
anlaşılan proje yürütücüsü hakkında sözleşme ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar”
olarak tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili

Projelerde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme
görevlisi olarak görev yapan kişiler kurum dışında
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geçici olarak görevlendirilmeleri veya izinli olmaları
halinde yetkilerini bu süreyle sınırlı ve yazılı olarak
proje personeli veya kurumdan birine devredebilir.
Bunun dışında yetki devri yapılamaz.

Bilimsel ve Mali İzleme
Madde 10- Projenin bilimsel ve mali yönden
izlenmesi TÜBİTAK tarafından yapılır. İzleme,
sözleşmede belirtilen süreler sonunda, TÜBİTAK
tarafından belirlenen format ve usullere uygun
olarak hazırlanan gelişme raporlarına dayanılarak
yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde, projenin
amaçlarına ve mevzuata uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini değerlendirmek üzere TÜBİTAK
tarafından proje izleyicisi görevlendirilerek yerinde
inceleme de yapılabilir. Gelişme raporunun ve varsa
izleyici raporlarının TÜBİTAK tarafından uygun
bulunması halinde izleyen döneme ait ihtiyaç
duyulan ödenek, bütçe planı ve nakit durumuna
göre özel hesaba transfer edilir.
TÜBİTAK, proje kapsamında alınan ve/veya
projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ve
ekonomik değer taşıyan proje ürünleriyle ilgili
düzenleme yapmaya yetkilidir.

Kurum Hissesi ve Proje Sonu İşlemleri
Madde 11- Kurumun bilimsel araştırmalarında
kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan kurum
hissesi, projenin gelişme raporları kabul edildikçe,
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raporun kapsadığı dönem içindeki proje teşvik
ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin en fazla
%50’si oranında ödenir.
Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü
kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılmak üzere, bu Esas ve Usuller çerçevesinde
harcanır. Kurum hissesi harcamalarında, harcama
yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi
tarafından belirlenir.
Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki
sorumluluk kuruma aittir. Aynı kurumda
yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca
kullanılabilmesi mümkündür.
Birden fazla projenin kurum hisselerinin bir alım
için kullanılması halinde, harcama belgesinin
aslı bir projeye, diğer projelere ise asıl belgenin
kullanıldığı proje numarası belirtilerek harcama
belgesinin kopyası, kanıtlayıcı belge olarak eklenir.
Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba
aktarılamaz. Bir projeye ek ödenek verilmesi
durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi
verilmez.
Proje sonuç raporunun kabulünü takiben proje
sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihi itibarıyla
kabul edilen harcamalar dikkate alınarak özel
hesapta kurum hissesi hariç kalan bakiye, TÜBİTAK
tarafından gönderilen talep yazısı üzerine kurum
tarafından TÜBİTAK’a iade edilir.
Proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden
itibaren üç ay içerisinde harcanmayan kurum
hissesi bu sürenin sonunda TÜBİTAK’a iade edilerek
özel hesap kapatılır.

Proje Maliyet Unsurları
Madde 12- a) Projelerde, projenin gerektirdiği
ve proje bütçesinde yer alan aşağıdaki giderler
masraf olarak kabul edilir.
- Her türlü donanım, donanım bölümü, bilgisayar,
bilgisayar aksamı, basılı ve elektronik yayın vb.
diğer malzemelere ilişkin giderler. -Endüstriyel
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sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar,
kimyasal maddeler, laboratuvar sarf malzemeleri,
tarım ürünleri, kırtasiye vb. malzemeler ile proje
süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı
varsayılan küçük el araçlarına ilişkin giderler
(pense, tornavida, mouse vb.).
- Danışmanlık, teçhizat bakım ve onarımı, her türlü
bilgisayar yazılım lisans bedeli ve güncelleme
giderleri, basım, patent giderleri, endüstriyel
tasarım ve faydalı model tescil giderleri, kamu
ve özel kuruluşlara yaptırılacak Ar-Ge giderleri ile
diğer hizmet alımlarına ilişkin giderler.
- Yurt içi ve yurtdışı seyahatlerde yol, gündelik
ve konaklama giderleri, yakıt dâhil araç kirası
masrafları, özel oto ile yapılan seyahatlerde
TÜBİTAK’ın belirlediği sınırlamalar dahilinde yakıt
giderleri, taşıma giderleri, kargo ve posta giderleri,
proje aşamasında yapılan yayınları (TÜBİTAK
desteğinin belirtilmiş olması koşuluyla) sunmak
üzere ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara
katılım giderleri ile buna ilişkin diğer giderler.
- Proje teşvik ikramiyesi ve personel giderleri.
-Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması
karşılığı proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan
kurum hissesi.
- TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ile TÜBİTAK Kamu Kurumları
Araştırma Projelerini Destekleme Programına ve
TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin
Yönetmelik kapsamında proje sözleşmesiyle kabul
edilmiş diğer giderler.
b) Projelerde aşağıdaki giderler masraf olarak
kabul edilmez.
• Proje önerisi hazırlama masrafları.
• Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya
dönüştürülmesi için yapılan masraflar.
• Isıtma, aydınlatma ve haberleşme amaçlı
giderler.
• Altyapıya yönelik inşaat giderleri.
• Muhasebe, sekreterlik vb. idari personel
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giderleri.
• Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan
diğer giderler.

Bu durumda bu projeye ait kalan kurum hissesi
ödenmez.

Madde 13- Projenin gerektirdiği yurt içi ve
yurt dışı seyahatlere ilişkin idari işlemler kurum
uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 15- (1) Tatbikat amacıyla projede yer alan,
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında
lisans veya lisansüstü (özel öğrenci ve yabancı dil
hazırlık öğrencisi hariç) eğitimlerini yapan T.C. ve
yabancı uyruklu öğrenciler ile doktora sonrası
araştırmacılar projelerde bursiyer olarak yer
alabilirler.

Yurt içi ve Yurt dışı Seyahat Harcamaları Burslar

Yurt içi seyahatlere ilişkin gündelikler; yürütücü ve
araştırmacılar için 39 TL, diğer proje personeli ile
projenin gerektirdiği seyahatlerde yer alan kişiler
için 35 TL olarak ödenir. Bu tutarlar bir önceki
yılsonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında
artırılır. Hesaplama sonrasında oluşan küsuratlar
atılır. Belirlenen gündelikler 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan
istisna tutarı kadar kısmını geçemez. Uygulanacak
gündelik tutarları her yıl TTS web sayfasında
duyurulur. Yurt içi seyahatlerde belgelendirilmesi
karşılığı gündeliklerin iki katına kadar ve süre sınırı
bulunmaksızın konaklama bedeli ayrıca ödenir.
Geçici bir görevle memuriyet mahalli içinde veya
dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda
ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00)
yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini
geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere
tam gündelik verilir. Yurt içi seyahatlere ilişkin
olarak bu Esas ve Usullerde hüküm bulunmayan
hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uygulanır.
Yurt dışı seyahatlerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümleri uygulanır.

Transferin Durdurulması
Madde 14- Projenin yürütülmesi sırasında,
gelişme raporlarından veya TÜBİTAK’a konuya
ilişkin müracaatlardan, projenin bu Esas ve
Usullerde öngörülen şekilde yürütülmediğinin
veya yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, söz
konusu transfer işlemi durdurulur ve varsa proje
için özel hesaba aktarılan tutarlardan kalanlar
TÜBİTAK’a iade edilerek proje bu Esas ve Usuller
kapsamı dışında tamamlanır.

(2) Lisans bursiyeri olabilme koşulları: Türkiye’de
kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans
programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak,
üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık
hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının
en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65
olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki
yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20
lik dilime girmiş olmak.
Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar
aranmaz. Bir projede aynı anda en fazla iki lisans
öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.
(3) Projeler kapsamında bursiyerlere, 2547 sayılı
Kanunda tanınan süreler aşılmamak kaydıyla;
yüksek lisansta 3 yıla, doktorada 6 yıla, doktora
sonrası araştırmada 3 yıla kadar ödeme yapılabilir.
Lisans sonrası doktora programına devam edenler
için, ilgili üniversitenin senato kararları geçerlidir.
Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri bu
Esaslar kapsamında doktora öğrencisi olarak kabul
edilir.
(4) Doktora Sonrası Araştırmacı olabilme koşulları:
Kişinin doktora ile tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya
sanatta yeterlik derecesini aldığı tarihten itibaren
7 yıldan fazla süre geçmemiş olması ve herhangi
bir kurum/kuruluşta çalışmaması gerekir. Doçent
ve üstü akademik ünvana sahip olanlar Doktora
Sonrası Araştırmacı olamaz.
(5) Projelerde ödenebilecek aylık burs miktarları,
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Bilim Kurulu tarafından belirlenir.
(6) Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer
alamazlar.
(7) BİDEB bursu alanlara, BİDEB ile ilişiği
kesilmeksizin, o yıl için Bilim Kurulu tarafından
belirlenen proje burs üst limitleri aşılmamak üzere
projeden de burs ödemesi yapılabilir. Projede yer
alan bir bursiyer BİDEB bursu almaya hak kazandığı
takdirde durumu proje yürütücüsü tarafından ilgili
Gruba yazılı olarak bildirilir.
(8) BİDEB bursiyerine yer aldıkları projeden ödeme
yapılabilmesi için projenin ilgili faslında ödenek
bulunması şarttır. 8-4
(9) Projede yer alan bursiyerlerle ilgili bilgilerin
ve yapılacak değişikliklerin ilgili Gruba bildirilmesi
zorunludur. Proje sözleşmesinin imzalanmasından
sonra, proje bütçesinin burs faslında yer alan
toplam ödeneğin aynı kalması şartıyla; bursiyerin
adında, niteliğinde (lisans / lisansüstü) ve/veya
sayısında yapılacak değişiklikler ile burs miktarında
yapılacak değişiklikler Grup onayıyla yapılır.
(10) Projede bursiyer olarak yer alan bir kişi, burs
aldığı süre boyunca başka bir projede araştırmacı,
yürütücü, danışman veya yardımcı personel olarak
görev alamaz.
(11) Bir kişi aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir
programından burs (BİDEB, TEYDEB vb.) ve
TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir
projeden Proje Teşvik İkramiyesi veya ücret alamaz.
(12) Yurtiçi burslar ve harçlıklar faslına ek ödenek
talep edilemez; bu fasıldan diğer fasıllara ve diğer
fasıllardan da bu fasıla aktarım yapılamaz.
(13) Yürürlükteki bir projede yer alan bursiyerin
statüsü araştırmacı olma kriterlerin sağlaması
koşuluyla araştırmacı olarak, araştırmacının
statüsü de bursiyer olma kriterlerini sağlaması
koşuluyla bursiyer olarak değiştirilebilir. Bu
tür değişiklikler için gerekçeli başvuru ve Grup
Yürütme Komitesinin onayı şarttır. Araştırmacılara
yapılacak PTİ ödemeleri için 6-1 maddesi esastır.
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(14) Bursiyerin durum (ücretli/ücretsiz bursiyer)
ve niteliğinin (lisans/lisansüstü) değişmesi veya
bursiyerliğin sona ermesi durumunda, bir ay 30
gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır. 5 günden
fazla alacağı olmayan bursiyere bu süre için ödeme
yapılmayacağı gibi 5 günü aşmayan fazla ödemeler
de bursiyerden geri istenmez.

olarak yapılıp öğrencilerimizin mağdur olmamaları
için Bursiyer Bilgi Formunun görev yapılan ayı
takip eden her ayın beşinci gününe kadar Proje
Birimine ulaştırılması gerekmektedir. Sigorta
işlemleri nedeniyle her ayın en geç beşinci gününe
kadar Bursiyer Bilgi Formu gelmeyen bursiyerlerin
ödemeleri yapılamayacaktır.

(15) Bursiyerin Sigortalılık Tespiti 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda
yapılan değişikliklerle, Üniversitemiz tarafından
gerçekleştirilecek bursiyerlerin sigortalılık tespiti
ve aylık burs ödemelerinin yapılmasında aşağıda
belirtilen işlemlere göre hareket edilecektir.
Sigortalılık tespiti ve sigortalama işlemi yapılmayan
bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılması
mümkün olmayacaktır.

İlgili Kanun hükümlerine göre bundan sonraki
süreçlerde takvime uygun olarak bildirimi
yapılmayan bursiyerler için herhangi bir ödeme
yapılması söz konusu olamayacaktır. Ayrıca,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu
yönünden idari para cezasıyla karşı karşıya
kalınmaması için de bildirim takvimine azami
dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Öğretim Üyelerimizin yeni başlayacak projeler veya
devam eden projelerinde bursiyer olarak görev
alan (bursiyer değişimi dahil) kişiler için Bursiyer
SGK Bilgi Formunu doldurarak ekine bursiyer
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Öğrenci
Belgesi ve Bursiyerin Sağlık Provizyon Aktivasyon
Sistemi Müstehaklık sorgulama belgesini (turkiye.
gov.tr üzerinden alınacak) ekleyerek en geç
projede göreve başlayacakları tarihten 5 gün önce
Proje Birimine teslim etmesi gerekmektedir.
Bursiyerin görev süresi dolmadan ayrılması veya
görev süresi sona ermesi halinde sona erdiği
tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde
Bursiyer SGK Bilgi Formunu doldurarak Proje
Birimine bildirilmesi gerekmektedir.
Bursiyerin durumunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre değişiklik
olması halinde değişikliğin olduğu tarihten itibaren
1 (bir) iş günü içerisinde Proje Birimine Bursiyer
SGK Bilgi Formunu doldurarak bildirilmelidir.
Bursiyerin Rapor Alması: Sosyal Güvenlik
Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık
kurullarından istirahat raporu alınmış Bursiyerler
1 (bir) iş günü içerisinde Proje Birimine bildirilmesi
gerekmektedir.
Burs Ödemeleri: Bursiyer ödemelerinin düzenli
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Proje Birimi, her ay Proje Yürütücüsü tarafından
gönderilen evraklar doğrultusunda ödeme
evraklarını hazırlar.
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde
bursiyer değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik
hakkında Proje Yürütücüsü tarafından, İlgili
Araştırma Grubuna bilgi verilerek yeni bursiyerin
TÜBİTAK veri tabanına kaydı ve başka projelerde
bursiyer olup olmadığı kontrol edilerek, Gruptan
uygunluk onayı alınır.
Proje Yürütücüsü daha sonra yeni bursiyere ödeme
yapılması hususunda gereği için Proje Birimine
talimat verilir. Söz konusu değişikliklere ayrıca
gelişme raporlarında yer verilir.
Projede yer alan bursiyerlerle ilgili bilgilerin ve
yapılacak değişikliklerin ilgili Gruba bildirilmesi
zorunludur. Proje sözleşmesinin imzalanmasından
sonra, proje bütçesinin burs faslında yer alan
toplam ödeneğin aynı kalması şartıyla;
Bursiyerin adında ve/veya niteliğinde (Lisans, Y.
lisans öğrencisi/doktora öğrencisi/doktora sonrası
araştırmacı) yapılacak değişiklikler Grup onayıyla
yapılır.
Bursiyerin birden fazla projede yer alması
durumunda sadece bir projeden burs ödemesi
yapılır. Bursiyer, aynı anda TÜBİTAK’ın farklı
programlarından da burs alamaz.

Tez konusunun proje konusu ile direkt veya dolaylı
ilişkili olması aranmak koşuluyla Burs alacak
öğrencinin başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora
öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor
olabilir.
Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü öğrenim
gören yabancı uyruklu kişiler proje kapsamında
Burs alabilirler.
Proje yürütücüleri burs ödemelerinin zamanında
yapılması için her türlü tedbiri almaktan sorumlu
olup burs ödemelerinde geçerli olmayan bir
nedenden dolayı gecikme olması ve bu durumun
TÜBİTAK’a bildirilmesi halinde TÜBİTAK tarafından
gecikmenin gerekçeleri istenebilir.
Burs ödemelerinin yapılmasında ihmal, kusur
ve suistimali olduğu anlaşılan proje yürütücüsü
hakkında sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine
göre işlem yapılır.

Personel Ödemeleri
Madde 16 - Personel ödemeleri, proje teşvik
ikramiyesi (PTİ) ve yardımcı personel ödemeleri
olmak üzere iki şekilde yapılır:
a) Proje teşvik ikramiyesine ilişkin hükümlere
aşağıda yer verilmiştir:
1- Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü,
araştırmacı ve danışmanlara, ilgili mevzuatta yer
alan hususlara uygun olması şartıyla PTİ ödenebilir.
2- Proje yürütücüsünün alabileceği PTİ üst sınırı her
yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütücünün
ve araştırmacıların alacağı PTİ, TÜBİTAK’ın
belirlediği kurallar çerçevesinde hesaplanır. Ancak,
bir araştırmacının alacağı PTİ yürütücünün alacağı
PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz.
3- Bir kişinin, aynı anda, proje türüne bakılmaksızın
TÜBİTAK destekli birden fazla projede görevli
olması halinde; en fazla iki projeden yürütücü;
bir projeden yürütücü iki projeden araştırmacı/
danışman; dört projeden araştırmacı/danışman

ARİNKOM TTO ve PROJE BİRİMİ PROJELER MALİ REHBERİ

87

TÜBİTAK PROJELERİ İDARİ VE MALİ ESASLAR
olarak PTİ ödemesi yapılır.
4- Birden fazla projede yürütücü veya araştırmacı
olarak görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam
PTİ miktarı, yürütücü PTİ üst sınırının iki katından
fazla olamaz.
5- Bir projedeki tüm araştırmacılara ödenecek
toplam PTİ miktarı, proje yürütücüsüne ödenecek
olan PTİ’den fazla olamaz.
6- Proje yürütücüsü ve araştırmacıların bir
projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı
kamu kurumu/kuruluşu (vakıf üniversiteleri dâhil)
tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak
bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini
geçemez.
7- Proje yürütücüsü kurumun özel kuruluş olması
halinde, proje yürütücüsüne ve bu kuruluşta
çalışan araştırmacılara proje teşvik ikramiyesine
eşdeğer tutarda ücret ödenir.
Özel kuruluş çalışanının, başka bir kurum / kuruluş
tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı
veya danışman olarak yer alması halinde ise bağlı
olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden ödeme
yapılabilir.
8- Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde o
kişinin proje teşvik ikramiyesi diğer araştırmacılar
arasında paylaştırılamaz. Projeden ayrılan bir
araştırmacının yerine projeye dâhil edilen yeni
araştırmacıya, ilgili Grubun uygun görmesi halinde,
ayrılan araştırmacının kalan PTİ’si ödenebilir. Bunun
dışında projeye sonradan katılan araştırmacıya ise
PTİ ödemesi yapılmaz.
9-Belirlenen toplam PTİ’nin %50’si gelişme
raporlarının, %50’si ise sonuç raporunun ilgili Grup
Yürütme Komitesi tarafından kabul edilmesi ve PTİ
ödenmesinin uygun bulunması durumunda ödenir.
Yürütücü ve araştırmacıların PTİ alabilmeleri için
ilgili rapor döneminde; görev ve sorumluluklarını
tam olarak yerine getirmeleri, projeden ayrılmamış
olmaları ve yurt dışında bulunmaları halinde bu
sürenin 3 ayı aşmaması gerekmektedir. Bu hususta,
araştırmacılar için yürütücünün beyanı esas alınır.
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İlgili Grup Yürütme Komitesi gelişme/sonuç
rapor dönemine ait PTİ ödemesinin yapılıp
yapılmayacağına karar verirken, raporun kabulünü,
raporların zamanında gönderilmesini, proje
gidişatını ve benzeri kriterleri dikkate alır. PTİ için
ek ödenek talep edilemez. Bir projeye verilen ek
süre için PTİ ödenmez.
10- Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden (ek
süre dâhil) sonra sadece PTİ ödemeleri yapılabilir.
Proje süresince ve proje sözleşmesinde belirlenen
bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurum
hissesi ödeneğinden harcama yapılabilir. PTİ ve
kurum hissesi harcamaları dışında kalan ödenek,
proje bitiş tarihinden sonra kullanılamaz.
11- Danışmanlara; kamu kurum/kuruluşlarının
kadro ve pozisyonlarında bulunmaları (vakıf
üniversiteleri dâhil) halinde Bilim Kurulu tarafından
belirlenen limitler dâhilinde PTİ ödemesi yapılabilir.
Yurt dışında ikamet eden kişilerin projede
danışman olarak görev alması halinde bu kişilere
PTİ veya ücret ödemesi yapılmaz. Ancak Bilim
Kurulu tarafından belirlenen limitler aşılmamak
kaydıyla vergi mevzuatı açısından geçerli olan
harcama belgesinin (fatura, gider pusulası, serbest
meslek makbuzu gibi) tevsiki şartıyla hizmet alımı
kaleminden brüt tutarlarda ödeme yapılabilir.
12- Uluslararası projelerde, sadece seyahat
desteği verilmesi veya seyahat desteğinin yanı
sıra araştırma desteği de verilen projelerin toplam
bütçesinin, Hızlı Destek Programı çerçevesinde
bir projeye verilecek destek üst limitinin altında
kalması halinde PTİ verilmez.
13- Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu proje
personeline, görevli olduğu kurum ile yaptığı
sözleşme hükümlerine uygun olduğunun çalıştığı
kurum tarafından belgelenmesi durumunda PTİ
ödenebilir.
14- Proje ekibinde yer alan yürütücü, araştırmacı
ve danışmanların, projenin yürürlüğe girmesinden
sonra emekli olmaları halinde PTİ ödemesi
yapılmaksızın projedeki görevleri devam edebilir.
Bu kişilere emekli oluncaya kadar hakedilen PTİ
ödenebilir.
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b) Yardımcı personel ödemelerine
hükümlere aşağıda yer verilmiştir:

ilişkin

1- Projede görevli yardımcı personel, mevzuatının
izin verdiği hallerde üniversitelerle diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler arasından
seçilebileceği gibi, proje bütçesinin ilgili faslında
belirtilmek şartıyla hizmet alımı yöntemi ile de
temin edilebilir.
2- Proje kapsamında istihdam edilecek yardımcı
personelin işveren maliyeti; projenin yürütüldüğü
kurum veya emsali kamu kurumunda çalışan ve
yapılacak işin muadili ya da yakın görevdeki kişinin
brüt ücreti emsal alınarak belirlenir; söz konusu
aylık işveren maliyeti bütçenin oluşturulduğu
tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin 5 katını
geçemez.
Özel kuruluşlar için TÜBİTAK’a başvuru tarihinden
önceki 6 aya ilişkin emsal bordro bilgileri, diğer
kuruluşlar için güncel emsal bordro bilgileri esas
alınır.
3- Doktora sonrası araştırmacı nitelik ve şartlarına
haiz kişiler, Bilim Kurulu tarafından belirlenen
aylık işveren maliyeti aşılmamak üzere yardımcı
personel faslına ödenek konularak, proje süresiyle
sınırlı olmak üzere istihdam edilebilir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahat Destekleri
İle Toplantı Organizasyon Giderleri
Madde 17 - Proje türüne bağlı olarak aşağıdaki
hususlar çerçevesinde yapılacak seyahatlere
destek sağlanır.
a) Saha Çalışmaları: Proje konusu ile ilgili olarak
yapılacak saha çalışmalarının gerektirdiği seyahat
giderleri için projede ödenek konulabilir. Saha
çalışmaları için verilen destek sadece yurtiçi
için geçerlidir. Proje önerisinde saha çalışmaları
için ayrıntılı gerekçe verilmesi zorunludur. Saha
çalışmalarının gerektirdiği zorunlu koşullarda,
proje personeli dışında kişiler de görevlendirilebilir.
b) Proje konusu ile ilgili olarak yurt içi/yurt dışı

bilimsel toplantılara (kongre, konferans vb.)
katılım/çalışma ziyaretleri için gerekli giderler
(yol + gündelik / konaklama + katılım ücreti)
Bilim Kurulunca belirlenen şartlar ve limitler
çerçevesinde ödenek olarak konulabilir. Bu
kapsamda gerçekleştirilecek seyahatler için Grup
onayı alınmalıdır ve bu seyahatlere sadece proje
yürütücüsü, araştırmacı ve bursiyerler katılabilirler.
c) Kariyer projelerinde; proje konusu ile ilgili olmak
koşuluyla yürütücünün, yurt dışı araştırma kurum/
kuruluş/merkezlerine (arşiv/herbaryum/araştırma
merkezi/laboratuvar vb.) yapacağı çalışma
ziyaretleri için, Bilim Kurulu tarafından belirlenen
limitler doğrultusunda ödenek konulabilir. Bu
fasıldan diğer fasıllara aktarım yapılamaz. Ancak,
bilimsel toplantılara katılım için tahsis edilen
bütçe, bu fasıla aktarılabilir.
ç) İkili İşbirliği Projeleri: İkili işbirliği anlaşmaları
çerçevesinde
desteklenen
uluslararası
projelerde, projede kabul edilen karşılıklı ziyaret
kontenjanlarının gerektirdiği seyahat giderleri
ödenek olarak konulabilir. Bu kapsamda yapılacak
seyahatlere sadece proje yürütücüsü, araştırmacı
ve bursiyerler katılabilirler. Ancak, gerek duyulması
halinde projede yer almayan lisansüstü öğrenciler
de katılabilirler.
d) Diğer Uluslararası Projeler: ESF-EUROCORES,
ERA-NET vb. diğer uluslararası projelerde, proje
faaliyetleri gereği yapılması gerekli görülen
toplantı, çalışma ziyareti, network vb. çalışmalar
için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler
ödenek olarak konulabilir. Ancak bu giderler,
projenin yürürlüğe girdiği yıl için Bilim Kurulu
tarafından belirlenen limitlerin üzerinde olamaz.
Bu kapsamda yapılacak seyahatlere sadece proje
yürütücüsü, araştırmacı ve bursiyerler katılabilirler.
e) (a) ve (b) maddelerinde yer alan seyahat
giderleri için tüm projelerde ödenek konulabilir.
f) Saha çalışmaları dışındaki seyahat bütçeleri için
ek ödenek talep edilemez, bu kalemlerde yer alan
ödeneklerden diğer fasıllara ve diğer fasıllardan da
bu kalemlere aktarım yapılamaz. Ancak bu fasıllar
için, projede öngörülen seyahat kontenjanları
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ile Bilim Kurulunca belirlenen limitleri aşmamak
kaydıyla, bu maddeler çerçevesinde yurtiçi
ve yurtdışı seyahat faslına konulan ödenekler
arasında aktarım yapılabilir.

alınır.

Kurum Hissesi

Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler,
programın destek limitinin dışında tutulur.

g) Saha çalışmalarında ödeneğin yetersiz olması
halinde, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu
ve Grubun onayı ile ek ödenek verilebilir. Bu fasıldan
diğer fasıllara ve diğer fasıllardan saha çalışmaları
için konulan ödeneğe aktarım yapılabilir.

h) Proje kapsamında (hızlı destek projeleri
hariç) beklenen çıktılarının ilgili paydaşlar ile
paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay
vb. çalışmalar için proje bütçesinde Bilim Kurulu
tarafından belirlenen limitlerde ödenek konulabilir.

Madde 20 - Kurum hissesi, projenin yürütülmesi
ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun
imkânlarından faydalanılması karşılığında, bu
esaslar çerçevesinde hesaplanarak proje bütçesine
eklenen ödenektir.

ğ) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı (1001), Kariyer Geliştirme
Programı (3501), Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler
Araştırma Destek Programı (1005) ve Öncelikli
Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul
ve Esasları (1003) ve kapsamında desteklenen
projelerde, yurtdışı araştırmacılar yer alabilir.

Canlı Hayvan Kullanımı, Alımı ve
Satışları

Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının,
ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı
kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle
Ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek
nitelikte olması gerekmektedir.
Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK
tarafından desteklenen birden fazla projede görev
alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir
projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı
bir kişi ile sınırlıdır.
Yurtdışında ikamet eden araştırmacılar, her
ziyarette en az bir ay (yol dahil 30 gün) proje
süresince en fazla 6 ay süreyle yasal yükümlülükleri
projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere,
araştırmacı olarak projelerde görev alabilirler.
Söz konusu araştırmacıların seyahat masrafları
ve projede görev aldıkları sürelere karşılık, aynı
zaman diliminde yurt dışında aldıkları tam zamanlı
aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden
hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının
kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin %
50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
(BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en
yüksek aylık ücretin altında olması durumunda,
Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı
kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas
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Madde 18 - Proje kapsamında satın alınan canlı
hayvanlara ilişkin hükümler aşağıda açıklanmıştır:
a) Proje süresi içinde varlığını devam ettiren
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile evcil kanatlılar;
proje yürütücüsünün araştırmalarında kullanmak
üzere yapacağı talebin ilgili Grup tarafından
uygun görülmesi halinde, söz konusu varlıkların
kurumun sorumluluğunda olmak üzere kurum
malı olarak ayniyat kayıtlarına alınır. Talebin uygun
görülmemesi halinde söz konusu canlı hayvanların
satışı yapılarak sağlanan gelir proje hesabına gelir
olarak kaydedilir.
b) Proje yürürlükte iken söz konusu canlı hayvanlar
veya bunlardan sağlanan ürünlerin ve yavruların
satışının yapılması halinde sağlanan gelir proje
hesabına gelir olarak kaydedilir.

Ek Süre ve Ek Ödenek
Madde 19- (1) Proje süresi, toplam sürenin
en fazla yüzde ellisine kadar uzatılabilir. Proje
yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu,
ilgili Grubun uygun bulması halinde Başkanlık onayı
ile karara bağlanır. Bu sürenin aşıldığı durumlar
Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) Projelere verilebilecek ek ödenek; proje
yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, ilgili Grubun
olumlu görüşü ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.
(3) Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden
sonra ek süre ve ek ödenek talebi yapılamaz.
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(2) Yükseköğretim kurumlarında yürütülecek
projelerde uygulanacak kurum hissesi oranları,
TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler ve kurallar
doğrultusunda, her yıl için hesaplanan performans
puanlarına göre belirlenir.
Kurum Hissesi performans puanı listesinde yer
almayan yeni kurulmuş yükseköğretim kurumları
için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç)
%30’u oranında hesaplanır.
Kurum hissesi hesaplanırken destek kararının
verildiği yıl için geçerli olan performans puanı
esas alınır; ancak kurum hissesi ödeneği, proje
bütçesinin (PTİ hariç) %50’sini aşamaz.
Performans puanlarına göre hesaplanan kurum
hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim
ve kurum arasında dağılım oranları ile kurum
hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK
tarafından belirlenir.
Kurumların performans ölçümünde kullanılacak
verilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde
o yıl için kullanılmadan kalan kurum hisselerinin
iadesi istenir ve ilgili yıla ilişkin transfer edilecek
kurum hisseleri iptal edilerek bu durum kuruma
bildirilir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından yapılacak olan
değerlendirme sonucu ilgili kurum/kuruluşun
kurum hissesi destek oranları, Bilim Kurulu
kararıyla en fazla 5 yıl süreyle düşürülebilir.
(3) Yükseköğretim kurumları bünyesinde, Ar-Ge
faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı,
tematik araştırma laboratuvarı ile merkezi
araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan
kurumlar için kurum hissesi oranları, TÜBİTAK
tarafından belirlenen kriterler ve kurallar
doğrultusunda hesaplanan performans puanlarına
göre belirlenir.

Araştırma
Altyapılarının
Desteklenmesine
Dair Kanun’un uygulanmasına ilişkin, mevzuat
yürürlüğe girene kadar, araştırma altyapılarına
bünyesinde bulunduğu üniversite için hesaplanan
kurum hissesi oranı uygulanır.
İlişkili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle, yeterlik
kararı verilen ve tüzel kişilik kazanan araştırma
altyapıları için bir yıllık performans ölçümü
yapılması şartıyla performansa dayalı kurum
hissesi oranları uygulanır.
Yeterlik alamayan araştırma altyapıları için ise,
kurum hissesi toplam proje bütçesinin (PTİ ve
varsa yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) % 10’u
oranında hesaplanır.
(4) Diğer kamu kurum/kuruluşları için kurum
hissesi; Proje Teşvik İkramiyesi dışında kalan proje
bütçesinin %10’una tekabül eden ödenektir.
Projenin teknoloji geliştirme bölgelerinde
faaliyet gösteren şirketlerde yürütülmesi ve
kadrosu yükseköğretim kurumlarında olan
araştırmacıların söz konusu şirketlerin ortağı ve
proje yürütücüsü olmaları halinde, bu şirketlere
Proje Teşvik İkramiyesi dışında kalan proje
bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi verilir. Bu
koşulu sağlamayan özel kuruluşlara kurum hissesi
verilmez.
(5) Yurt dışı araştırmacı bulunan projelerde kurum
hissesi; PTİ ve yurt dışı araştırmacı giderleri dışında
kalan proje ödeneği esas alınarak,
Uluslararası projelerde ise, PTİ ve saha çalışmaları
dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt içi ve
yurt dışı seyahatlere verilen destek miktarı dışında
kalan proje ödeneği esas alınarak hesaplanır.
(6) Bir projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu
ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.
(7) Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi
halinde; proje için belirlenen kurum hissesi,
projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili
kuruma ödenir.
(8) Uluslararası projelerde, sadece seyahat
desteği verilmesi veya seyahat desteğinin yanı
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sıra araştırma desteği de verilen projelerin toplam bütçesinin, Hızlı Destek Programı çerçevesinde bir
projeye verilecek destek üst limitinin altında kalması halinde kurum hissesi verilmez.

Yürürlükten Kaldırma ve İptale İlişkin Hükümler
Madde 21- (1) Yürürlükten kaldırılan projelerden, yapılan ödemeler geri alınmaz. Proje yürütücüsü
kurum/kuruluşun sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda kurum
hissesinin iadesine ilişkin sözleşme hükümleri saklıdır.
(2) Projenin iptali durumunda, proje yürütücüsü ve kusurlu araştırmacılara yapılmış olan PTİ
ödemelerinden geri alınacak tutarın belirlenmesinde, iptal karar tarihi esas alınır. Buna ilişkin tespit Grup
Yürütme Komitesi tarafından yapılır ve iptal önerisi ile birlikte Bilim Kuruluna sunulur.
(3) İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araştırmacılara bir yıldan beş yıla kadar TÜBİTAK
ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projelerdeki
görevleri ve varsa TÜBİTAK tarafından yapılmış olan görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası
sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği varsa süreli temsil görevleri ile uluslararası projelerde yürüttüğü
görevler, ilgili birimlerin önerisi üzerine Başkanlık Makamının olurlarıyla devam ettirilebilir.
(4) Projenin iptali durumunda; yürütücü ve kusurlu araştırmacılar dışında projede görev alan kişiler ile
diğer üçüncü kişilere (hizmet alınan kişiler vb) proje kapsamında yapılan ödemeler geri alınmaz.

Sorumluluklar
Madde 22 - Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esas ve Usulleri
TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, proje ödeneğinin proje amaçlarına uygun,
etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur. Proje
yürütücüsünün yürütücüler grubu olması halinde, bu hüküm tüm yürütücüler için müştereken ve
müteselsilen uygulanır.
Müşteri, projenin, yürütücü ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmesinin izlenmesinden ve proje
sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, Kurum, bu Esas ve Usullerde kendisine
verilen görevler çerçevesinde projenin, sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden ve
TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından,
TÜBİTAK, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli
tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında kalan ihale komisyonu,
muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel ilgili TÜBİTAK mevzuatı, hüküm
bulunmayan hallerde ise 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mali mevzuat çerçevesinde sorumludur.
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