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İçerik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TTS Transfer Takip Sistemi
Doğrudan temin
Ön ödeme ve mahsup işlemleri
Burs ödemesi
Seyahat ödemeleri
Personel giderleri
Fasıl aktarımları
g
y talepler
p
Öngörülmeyen
Ek ödenek talebi
Kurum hissesi

Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
• Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından
açılacak?
Desteklenmesi uygun
yg bulunan p
projeler
j
için,
ç ,
Proje Destekleme Sözleşmelerinin hazırlık
sürecinde,, TÜBİTAK tarafından yapılan
y p
yazılı talep üzerine, Projenin Yürütüldüğü
Kurumun Muhasebe Yetkilisi tarafından
her bir proje ve/veya projeler için hesap
açılır
ç
ve banka hesap
p numaraları (IBAN)
(
)
TÜBİTAK’a bildirilir.
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Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
• Proje hesabına ilk dönem ödeneği ne zaman
ve nasıl aktarılacak?
Proje sözleşmesi taraflarca imzalandıktan
sonra, sözleşme ekinde yer alan bütçe
planında yer alan birinci dönem ödeneği
proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından
aktarılır ve aynı zamanda TTS programına
da bu ödenekler yansıtılır.
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Tanımlar
T
Transfer
f T
Takip
ki Si
Sistemii (TTS)
TÜBİTAK tarafından Proje Yürütücüsü
Kurum/Kuruluşlara ödenekleri transfer
edilen projelerin,
p j
,
– Mali verilerin tutulduğu,
– Bütçe işlemlerinin,
– Muhasebe İşlemlerinin,
– ve Mali raporlamaların yapılabildiği,
yapılabildiği
Ayrıca, duyurulara ve mevzuata ilişkin
b l l
belgelere,
formlara
f
l
ulaşmak
l
k üzere
ü
yapılmış
l
web tabanlı bir yazılımdır.
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Transfer Takip Sistemi (TTS)

Transfer Takip Sistemi (TTS)

Transfer Takip Sistemi (TTS)

Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
• Gelişme raporu dönemine ait
kullanılamayan ödenek ne olacaktır?
Proje tamamlanana kadar kullanılmak üzere
proje hesabında izlenir.
Ek A Bütçe Tablosu
“Projenin ilerleyen dönemlerinde kullanılmasına
karar verildiğinden kalan bütçe bir sonraki döneme
devredilecektir.”

• Proje
j tamamlandığında
ğ
hesapta
p artan p
para
ne olacaktır?
Hesaba ilişkin varsa oluşan faiz geliri ile
bi lik Kurum tarafından,
birlikte
f d
TÜBİTAK
ÜBİ A
hesabına iade edilecektir.
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Satınalma İşlemleri

(Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)

•

Doğrudan temin alımlarında hangi limitler
k ll l k ve bu
kullanılacak
b limitler
li i l ne kadardır?
k d d ?
Doğrudan temin için TÜBİTAK tarafından
belirlenen limitler uygulanacaktır.
uygulanacaktır
2010 yılı için TÜBİTAK limiti:
150.000.-TL + KDV (Yurtiçi)
500.000.-TL + KDV (Yurtdışı)
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Satınalma İşlemleri

(Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)

•

Doğrudan temin nasıl gerçekleştirilecektir?
Proje yürütücüsü, projede öngörülen malzeme
veya hizmete ilişkin gerekiyorsa teknik
şartname
t
h
hazırlayarak
l
k satınalmanın
t l
yapılması
l
için Birime müracaat eder.
Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti ve ilan
yapılmaksızın
y
p
limite bağlı
ğ olarak, satınalma
işlemini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen
kişi tarafından, Harcama Yetkilisi onayı
alınarak piyasa araştırması yapılmak suretiyle
alınarak,
gerçekleştirilir.
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Satınalma İşlemleri

(Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)

• Doğrudan temin yoluyla yapılacak
satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif
alınması zorunlu mudur?
Yürütücü piyasa araştırması yapmak
suretiyle en uygun alımı yapmak
zorundadır. Yazılı teklif toplamak
p
zorunda
değildir.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mal ve hizmet alımlarından sonra ödeme
yapılması esastır. Ancak gerektiği zaman ön
ödeme yoluyla
olu la harcamalar gerçekleştirilebilir.
gerçekleştirilebilir

• En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir?
TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme
li i l i d
limitleri
dahilinde
hili d alınabilir
l bili (2010
(20 0 yılında
l d ön
ödeme limiti 25.000.-TL dir).
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
• Ön ödeme talepleri nasıl yapılır ve
nereden alınabilir?
Ön ödeme talepleri, Proje Yürütücüsü tarafından
veya
y g
görevlendireceği
ğ mutemet(ler)
( ) tarafından
proje özel hesabındaki ödeneğe bağlı olarak ve
harcama kalemi (ekonomik sınıflandırma kodu)
belirtilmeksizin toplam
p
tutar üzerinden Birime
yapılır.
Gerekli form ve belgelere
g
“tts.tubitak.gov.tr”
g
web
adresinden ulaşılabilir.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri

Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
.

Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
• Mahsup ne zaman yapılacaktır?
• Yurt içi alımlarda en geç iki ay içinde,
ş alımlarda en g
geçç altı ay
y içinde,
ç
,
• Yurt dışı
• Seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerde
seyahat bitiminden sonra otuz gün içinde,
(Önceden yapılmış bir programa bağlı olarak ve aralarındaki
süre on günü geçmeyecek periyotlar halinde birden fazla
yapılan seyahatler tek bir seyahat olarak kabul edilir.)
edilir )

• Arkeolojik kazı çalışmaları gibi uzun süreli saha
ççalışmalarında
ş
alınan ön ödemeler altı ay
y içinde
ç
mahsup edilebilir.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
• Mahsup nasıl yapılacaktır?
Yapılan
Y
l harcamalara
h
l
ait
i fatura,
f
makbuz
kb vb.
b
belgeler, projede kabul edilen ekonomik
sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilerek
ş
“Avans
Mahsup Fişi” ne dökümü yapılarak Birime verilir.
Mahsup evrakında yer alan harcamaların Birim
tarafından TTS’de yer alan proje bütçesindeki
ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödenekler ile
kontrolü yapılarak mahsup gerçekleştirilir.
gerçekleştirilir
Mahsuba ilişkin
ş
harcamaların,Transfer
,
Takip
p
Sistemine (TTS) Birim tarafından mutlaka girilmesi
gerekmektedir.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
.

TUBİTAK MAHSUP / KESİN HESAP FORMU

Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
•

Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…)
Demirbaş kaydı yapılır. Oluşturulan “Taşınır İşlem
Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
• Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…)
Harcama mahiyetinin proje bütçesinde
öngörülmüş olması ve harcama belgesinin
tarihi proje süresi içinde olmak kaydı ile;
ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten
önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri
ön ödemenin mahsubunda kabul
edilebilir.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
•

Ön ödemeden artan para ne yapılacak?
Ö ödeme
Ön
öd
t l l i i harcamanın
taleplerinin
h
gerektirdiği
kti diği
kadar olması esastır. Ancak, eğer alınan ön
ödemeden para artar ise, artan para, proje
h b
hesabına
i d edilecek
iade
dil k ve havale
h
l makbuzu
kb
mahsup evrakına konulacaktır.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
•

Proje süresince kaç kere ön ödeme alınabilir?
Proje
j süresince ön ödeme için
ç sayı
y sınırlaması
yoktur. Ancak, bir mutemet tarafından alınan ön
ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan
aynı proje için o kişiye yeni ön ödeme yapılmaz.
Aynı
y kişi
ş mutemet olarak aynı
y anda birden fazla
projeden ön ödeme alabileceği gibi aynı projede
birden fazla mutemet de tayin edilebilir.
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Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
•

Harcama yapmadan veya az harcama yapılarak
zamanında kapatılan ön ödeme olursa ne yapılacak?
Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutarının en az
% 50’si
50 si harcanmadan iade edildiği takdirde
takdirde,
harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından
istenebilir .
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Satınalma İşlemleri
(Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)

•

Faturalar kimin adına düzenlenecek?
Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Yürütücü
Kurum/Projenin Yürütüldüğü Kurum adına
düzenlenecektir.
(Örneğin:
ğ Ege
g Üniversitesi-107G001 nolu Proje)
j

•

Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır?
Proje
P
j Yürütücüsü
Yü ütü ü ü ve varsa araştırmacılardan
t
l d en az birisi
bi i i
tarafından, faturaların arkasına veya icmal listesine
p
Hesap
p Formu) “Belge(ler)de yer alan mal
(Mahsup/Kesin
ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun
şartlarda satın alınmıştır ve belirtilen taşınır mallar
muayene
y
ve kabulü y
yapılarak
p
tam ve kusursuz olarak
teslim alınmıştır.” ifadesi yazılıp, müştereken
imzalanarak mahsup evrakına konulacak ve mahsubu
yapılmak üzere ilgili Birime teslim edilecektir.
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Satınalma İşlemleri
(İhale Yoluyla Olanlar)

• İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi
mevzuata tabi olunacak?
Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve
hi
hizmetlerin
tl i satın
t alınması,
l
TÜBİTAK Ar-Ge
A G
Projeleri İhale Yönetmeliği (TÜBİTAK'ın
organizasyonuna
g
y
bağlı
ğ olan ve/veya
/ y diğer
ğ
kurumlara uygulanamayacak maddeleri hariç)
doğrultusunda gerçekleştirilir.
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Satınalma İşlemleri
(İhale Yoluyla Olanlar)

• İhale nasıl gerçekleştirilecektir?
Satın alınacak malzeme veya hizmete
ilişkin teknik şartname hazırlanarak,
ha ırlanarak Proje
Yürütücüsü tarafından satınalmanın
yapılması için Birime müracaat edilir.
edilir
Satınalma, ilgili Yönetmelik çerçevesinde
Satınalma
gerçekleştirilir.
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Satınalma İşlemleri
(İhale Yoluyla Olanlar)

•

İhale komisyonu kimlerden oluşacak?
“TÜBİTAK
Ü İ
Ar-Ge Projeleri İhale
İ
Yönetmeliği“ne
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.
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Satınalma İşlemleri
(İhale Yoluyla Olanlar)

•

İdari ve teknik şartname kim tarafından
hazırlanacak?
İdari şşartname Kurumun bu p
projelerin
j
satınalmaları
için belirlediği birim tarafından, teknik şartname
ise, proje personeli ve/veya yürütücünün
görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanıp,
hazırlanıp
yürütücü tarafından onaylanmalıdır.

•

İhale nasıl sonuçlandırılacak?
İhale ilgili
g mevzuat doğrultusunda
ğ
sonuçlandırılacaktır.
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Burs Ödemeleri
• Burs ödemeleri için ön koşul nedir?
Proje önerisinde projede yer alacak
b i i niteliği,
bursiyerin
it liği (Y.Lisans
(Y Li
ve d
doktora
kt
öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı)
sayısı süresi ve ödenecek aylık burs
sayısı,
miktarlarının proje bütçesinde belirlenmiş
ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş
olması şarttır.
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Burs Ödemeleri
•

Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir?
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK
tarafından belirlenen üst sınırlara kadar burs
ödemesi yapılabilir.
2010 yılı için burs miktarı üst sınırları:
Bursiyer
y Kurumda veya
y başka
ş bir kuruluşta,
ş ,
ücret karşılığı çalışmıyor ise:
Yüksek Lisans Öğrencisi
: 1.500.-TL/ay
Doktora Öğrencisi
: 1.800.-TL/ay
1 800 TL/ay
Doktora sonrası araştırmacılar
: 2.250.-TL/ay
Bursiyer ücretli çalışıyor ise:
Yüksek Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi

: 400.-TL/ay
: 500.-TL/ay
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Burs Ödemeleri
•

Burs ödemeleri nasıl yapılacak?
Proje
P
j Yürütücüsü,
Yü ütü ü ü TÜBİTAK ttarafından
f d
oluşturulan “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” nu her
Bursiyer için ayrı ayrı doldurarak ekleri ile birlikte
il ili bi
ilgili
birime
i
verir.
i
Birim, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda
b li l
belirlenen
burs
b
miktarını,
ikt
h ay Proje
her
P j
Yürütücüsünün başvurusu üzerine, burs alacak
kişinin banka hesabına havale eder.
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Burs Ödemeleri

Burs Ödemeleri
•

Bursiyer değişikliğini kim ve nasıl yapar?
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde
h l d
değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik hakkında
j Yürütücüsü tarafından, İlgili
g Araştırma
ş
Proje
Grubuna bilgi verilerek yeni bursiyerin TÜBİTAK
Ü İ
veri tabanına kaydı ve başka projelerde bursiyer
olup
p olmadığı
ğ kontrol edilerek,, Gruptan
p
uygunluk
yg
onayı alınır.
Proje Yürütücüsü daha sonra yeni bursiyere ödeme
yapılması hususunda gereği için ilgili Birime
talimat verilir. Söz konusu değişikliklere ayrıca
gelişme
li
raporlarında
l
d yer verilir.
ili
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Burs Ödemeleri
•

Bursiyerin
B
i i projede
j d öngörülen
l nitelik
i lik ve sayısında
d
değişiklik yapılabilir mi?
Bursiyer faslındaki toplam ödeneğin değişmemesi
kaydıyla,
Bursiyerlerin nitelik (Y. lisans, doktora öğrencisi
veya
y doktora sonrası araştırmacı)
ş
) değişikliği
ğş
ğ İlgili
g
Araştırma Grubuna bilgi verilmek şartıyla
Yürütücü tarafından yapılabilir.
Bursiyer sayısında ve aylık burs miktarının
değişikliği ise, Yürütücünün gerekçeli başvurusu,
GYK’
GYK’nın
uygun görmesi
ö
ih
halinde
li d yapılabilir.
l bili
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Seyahat Ödemeleri
• Projede
j
kimlere harcırah ödemesi y
yapılır?
p
Seyahatin projede öngörülmüş olması şartı
ile proje personeline harcırah ödenir.
ödenir
Ancak projenin veya seyahatin
gerektirmesi halinde, p
g
proje
j personeli
p
dışındaki kişilerin harcırahları da proje
kapsamında ödenebilir.
Proje
P
j Personeli
P
li
Proje yürütücüsü ile projede tam veya kısmi
zamanlı,
l geçici
i i olarak
l k görev
ö
alan;
l
araştırmacı,
t
uzman, danışman, teknik eleman, teknisyen,
laborant işçi ve benzeri proje çalışanıdır
laborant,
çalışanıdır.
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Seyahat Ödemeleri
•

Proje
P
j kapsamında
k
d yapılacak
l k seyahat
h t harcamaları
h
l
neleri kapsar ve ne kadar ödenir?
Yurtiçi seyahatlerde;
Gündelik miktarları
- Yürütücü ve Araştırmacılar
- Diğer Personel
Konaklama Ücreti
Yurtdışı seyahatlerde;
Gü d lik miktarları
Gündelik
ikt l
Konaklama Ücreti
Yol Giderleri

Kamu Kurumları
Kamu üniversiteleri
40.-TL
35.-TL
Gündeliğin
ğ 2 katı
(gün sınırlaması yoktur)
6245 sayılı
l Kanun
K
hükümleri
hükü l i
6245 sayılı Kanun hükümleri

Mutad araçların (Uçak dahil) bilet ücreti

Projede ek ödeneğe sebep vermemek kaydıyla yapılacak seyahatlerde uçak
kullanımı onaya tabi değildir.
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Seyahat Ödemeleri

Seyahat Ödemeleri
• Memuriyet mahalli içinde veya dışındaki
bir yere günü birlik seyahatlerde gündelik
ödenir mi?
Geçici bir görevle memuriyet mahalli
içinde
ç
veya
y dışındaki
ş
bir yere
y
g
gidildiğinde,
ğ
,
öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00)
yemeği zamanlarından birini geçirenlere
1/3 ikisini geçirenlere 2/3 oranında,
1/3,
oranında geceyi
geçirenlere ise, tam gündelik verilir.
(Not: Bu uygulama 01.01.2011 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecektir.)
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Seyahat Ödemeleri
•

Seyahat
y
öncesi ön ödeme alınabilecek mi? Ne
kadar alınabilir?
Proje bütçesinde öngörülen seyahat dahil her
harcama kalemi için TÜBİTAK tarafından
belirlenen limit dahilinde ön ödeme alınabilir.
Projede öngörülen ödeneği aşmamak ve yapılacak
se ahatin gerektirdiği kadar olması şartıyla,
seyahatin
şartı la
seyahat harcamaları için alınacak ön ödemelerde
y
limit yoktur.
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Seyahat Ödemeleri
• Özel araç ile seyahat yapılabilir mi?
Projede ek ödeneğe sebep olmaması
k d l araştırmanın gerektirdiği
kaydıyla,
k i diği
hallerde, seyahat bildirgesinde
g
mesafe
(kilometre) ve güzergah belirterek
şehirlerarası seyahatler özel oto ile
yapılabilir.
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Seyahat Ödemeleri
•

Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve
belgelendirilmesi nasıl yapılır?
Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100
kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti
karşılığı yol gideri ödenir.
ödenir
Ödemeye
y esas olan belge,
g ,g
geçici
ç g
görev y
yolluğu
ğ
bildirgesidir. Bildirgede yol gideri kısmına
yapılan kilometreye bağlı olarak hesaplanan yakıt
gideri beyan
g
y edilir.
Seyahat sırasında kullanılan özel araca alınan yakıt
fi l i bilgi
fişleri
bil i için
i i bildirgeye
bildi
eklenir.
kl i
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Seyahat Ödemeleri
•

Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi?
P j büt
Proje
bütçesinde
i d öd
ödeneği
ği olmak
l k şartıyla
t l ve
araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak
suretiyle araç kiralaması yapılabilir.

•

Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve
belgelendirilmesi
g
nasıl yapılır?
y p
Proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum adına
alınacak fatura ile belgelenir. (Rayiç Belgesi
istenmez)
Yakıt hariç taşıt kiralanması durumunda, araç için
alınacak yakıt giderleri hesabında,
hesabında yapılan
seyahatin her 100 km için 6 litre kurşunsuz benzin
karşılığı yakıt bedeli dikkate alınır.
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Seyahat Ödemeleri
•

Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışı konferanslara
katılım veya yurt dışında çalışma ziyaretleri için
ödenek verilir mi? Ne kadar verilir?
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 ayrıntılı gerekçe istenmeksizin ödenek
verilebilir.
Bu ödeneğin mahiyeti; yol gideri, harcırah ve
toplantı katılım ücretini kapsar.
2010 yılı için bu limitler; yılda 55.000
000 TL üzerinden,
üzerinden
proje süresince toplam 9.000 TL kadardır.
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Bütçe İşlemleri
•

Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasında
geçerlidir?
Proje kapsamında ödemesi yapılacak her türlü
harcama belgelerinin tarihleri proje
sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş
tarihleri (ek süre dahil) arasında olmaları
g
gerekir.
PTİ ödemeleri, proje bitiş tarihinden sonra (ek
süre dahil),
), yapılabilir.
y p
(Kamu Projelerinde) Kurum Hissesi ‘ne ait
kalan
a a ödenekler,
öde e e , (0
(01.01.2011
.0 . 0 tarihinden sonra
yürürlüğe girmek üzere) proje bitiş tarihinden
(ek süre dahil) itibaren 3 (üç) ay içinde
harcanabilir.
harcanabilir
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Personel Giderleri
• Proje personeline ne ödenir?
Kamu çalışanı ise (Vakıf Üniversitesi
çalışanları dahil);
Proje Teşvik İkramiyesi
İ
(PTİ)
İ
Projeye yeni alınacak personel ise;
Hizmet sözleşmesine bağlı olarak “İdari ve
Mali Esaslar
Esaslar” çerçevesinde projede
belirlenen aylık ücret
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Personel Giderleri
(PTİ ödemeleri)
Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne
kadardır ? Nasıl hesaplanır? (Diğer Projelerde)
Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda
ödenmekte olan tutarın % 75’ini geçmemek kaydıyla 2010
yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir:
Proje Yürütücüsü
Araştırmacılar
Danışman

: 1.500 TL/ay
: 750 TL/ay
: 1.500 TL/yıl

PTİ , TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
p
proje
p j bütçesine ilave edilir ve sözleşme buna göre
g
hesaplanarak,
h
hazırlanır.
l
Sözleşme
l
ekinde,
k d PTİİ alacak
l kk
kişiler
l tarafından
f d
imzalanmış olan “PTİ ödeme planı tablosu” yer alır.
Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, projenin panel
puanı ile Araştırmacıların projeye katkı oranları (%100
üzerinden) dikkate alınır.
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Personel Giderleri
(PTİ ödemeleri)
•

PTİ nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir?
((Kamu Ar-Ge Projelerinde)
j
)

Gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü
takiben Proje bütçesinde rapor dönemine
tekabül eden PTİ ödeneği proje hesabına
TÜBİTAK tarafından aktarılır.
Proje
j hesabına aktarılan PTİ’ler,
Yürütücünün Birime talimatı
l
üzerine, Birim
tarafından yasal kesintileri yapılarak ilgili
kişilere topluca ödenir.
ödenir
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Personel Giderleri
(PTİ ödemeleri)
•

PTİ ne zaman ve ne kadar ödenir?
(Diğer Projelerde)
Gelişme
ş
ve sonuçç raporlarının
p
kabulünü takiben,,
rapor dönemine tekabül eden PTİİ ödeneği, diğer
ödeneklerle birlikte proje hesabına TÜBİTAK
y y
yansıtılır.
tarafından transfer edilir ve TTS’ye
Bu işlemden sonra Proje Yürütücünün Birime
yapacağı
ğ talimat
t li t üzerine
ü i kişilerin
ki il i hesabına
h b
Bi i
Birim
tarafından ödeme gerçekleştirilir.
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Personel Giderleri
(PTİ ödemeleri)
•

PTİ öd
ödemeleri
l i iiçin
i Bi
Birime
i
talimat
t li t nasıll verilecek
il k ve öd
ödemeler
l
nasıl gerçekleştirilecek ? (Diğer Projelerde)
Gelişme veya Sonuç Raporunun kabulüne ve kimlere PTİİ
verileceğine ilişkin ilgili Grup tarafından proje yürütücüsüne
yazılı bilgi gönderilir. Proje yürütücüsü bu yazı
doğrultusunda Birime yazılı olarak talimat verir.
doğrultusunda,
verir
Yürütücü, Birime vereceği talimat yazısının ekine, İlgili Grup
t f d gönderilen
tarafından
ö d il Gelişme/Sonuç
G li
/S
Raporu
R
k
kabul
b l yazısını
ve ekindeki ilgili rapor dönemine ait “PTİ Ödemeler Listesi”
tablosunu koyar.
Yürütücünün bu talimatı üzerine, Birim tarafından TTS’de
ödenek kontrolünü müteakip yasal kesintileri yapılarak, proje
hesabından ilgili kişilerin banka hesaplarına PTİ ödemeleri
aktarılır.
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Personel Giderleri
(PTİ ödemeleri)

• Bir kişi
ş birden fazla p
projeden
j
Proje
j Teşvik
ş
İkramiyesi alabilir mi?
Evet alabilir. Birden fazla projede görev alan
bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje
Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik
İk
İkramiyesi
i
i üst
ü t sınırının iki katından
k t d fazla
f l
olamaz.
2010 yılı
l için
i i limit:
li i
Kamu Projelerinde: 5.000.-TL
Diğ P
Diğer
Projelerde:
j l d 2.000.-TL
2 000 TL
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Bütçe İşlemleri
(Fasıl Aktarımları)

•

Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki
aktarımlarda yetki kimde?
Projelerde
P
j l d öngörülen
ö ö ül ekonomik
k
ik kodların
k dl
d
dışında
d olmamak
l
k 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
i l l i yapılabilmesi
işlemlerin
l bil
i iiçin
i Yü
Yürütücü
ütü ü tarafından
t f d
TÜBİTAK’a bilgi verilir.
p
bu aktarımlara ve g
gerekçelerine
ç
izleyen
y
Yapılan
gelişme raporunda yer verilir.
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Bütçe İşlemleri
(Fasıl Aktarımları)

Bütçe İşlemleri
(Fasıl Aktarımları)

•

Ekonomik sınıflandırma Kodları arasındaki
aktarımlarda yetki kimde? (Devam…)
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.
Buna ilişkin
B
ili ki TTS (T
(Transfer
f Takip
T ki Sistemi)
Si t i) de
d
işlemlerin yapılabilmesi için Yürütücü tarafından
TÜBİTAK’a bilgi verilir.

3
3.

Aktarım oranının % 20’
Ak
20’yii aşması d
durumunda;
d proje
j
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.
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Bütçe İşlemleri
(Fasıl Aktarımları)

• Hangi Ekonomik Sınıflandırma
K dl
Kodlarında
d (fasıllarda)
(f ll d ) aktarım
kt
yapılmaz?
l
?
Burs, PTİ,
İ Seyahat (arazi
(
çalışmaları
l
l hariç))
ve Kurum Hissesi fasıllarına aktarım
yapılmaz,
l
bu fasıllarda
f ll d kalan
k l ödeneğin
öd
ği
başka fasıllara aktarımı da yapılmaz.
Ayrıca bu fasıllara ek ödenek de verilmez.
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Bütçe İşlemleri

(Öngörülmeyen Talepler)

•

Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve
niceliğinin
ğ
değiştirilmesi
ğş
yapılabilir
y
p
mi?
Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve
niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla birlikte,
birlikte
zorunlu olması halinde, buna ilişkin proje
yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, TÜBİTAK’ın
onayı il
ile k
karara bağlanır.
b ğl
B
Bu k
karar, TÜBİTAK
tarafından ilgililere bildirilir.
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Bütçe İşlemleri

(Öngörülmeyen Talepler)

•

Proje bütçesinde kalan ödenek ile proje kapsamında
öngörülmeyen yeni mal ve hizmet alımları yapılabilir
mi?

•

Toplam
p
ödeneği
ğ değiştirmeden,
ğş
,p
proje
j bütçesinde
ç
öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen
yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi?
Genel olarak bu tür talepler uygun görülmemektedir.
Araştırmanın gerektirmesi halinde projenin ilerleyen
d
dönemlerinde
l i d olmak
l k kaydıyla,
k d l P
Proje
j Yürütücüsünün
Y
gerekçeli başvurusu, ve TÜBİTAK’ın kabul etmesi
şşartıyla
y mümkün olabilir.
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Bütçe İşlemleri
(Ek Ödenek)

•

Ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl
istenebilir?
Projede satın alınması öngörülen bir mal veya
hi
hizmetin
ti kur
k artışı
t veya mücbir
ü bi sebeplerden
b l d
kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda;
Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya
hizmet alınması ihtiyacı durumunda;
Yürütücü’nün gerekçeli talebi, ve
TÜBİTAK’ın
TÜBİTAK
ın onayı ile alınabilir.
alınabilir
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Bütçe İşlemleri
(Ek Ödenek)

•

Ek ödenek verilmesi durumunda ne yapılır?
Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK
tarafından onaylanması halinde, TÜBİTAK
t fl
taraflara
bil
bilgii verir.
i
Verilen ek ödeneğin transfer dönemine ilişkin
kısmı varsa proje hesabına transfer edilir ve
TTS’ye yansıtılır.
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Kurum Hissesi
• Kurum hissesi nedir?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
aşamasında Yürütücü Kurum/Kuruluşun
imkanlarından faydalanılması karşılığında,
karşılığında proje
maliyetine bağlı olarak esaslarda belirtilen hususlar
çerçevesinde hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer
alan tutardır.
tutardır
Proje
j ççalışmalarında
ş
kurumun altyapısından
y p
yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli
projeler, anket çalışması v.b.) bu projelere kurum
hissesi ödenmez.
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Kurum Hissesi
• Kurum hissesi nasıl hesaplanır?
Kurum hi
K
hissesi,
i PTİ ve uluslararası
l l
projelerde
j l d
yurtdışı seyahat ödeneği de hariç, kalan proje
bütçesinin
ç
en fazla %10’una tekabül eden
ödenektir.
Kamu projelerinde
K
j l i d bu
b miktar
ikt proje
j başına
b
en
fazla 1.000.000.- TL olarak ödenir ve bu miktar,
projede
p
j
yer
y alan Yürütücü Kurum/Kuruluşlar
/
ş
arasında bütçeleri oranında paylaştırılır.
Projeye
P
j
ek
k ödenek
d
k verilmesi
il
i durumunda,
d
d bu
b ek
k
ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.
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Kurum Hissesi
• Kurum hissesi ile yapılacak harcamalar önceden
projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne
olacak?
l k?
Kurum hissesi proje bütçesinde, TÜBİTAK
t f d hesaplanarak
tarafından
h
l
k ve mahiyeti
hi ti belirtilmeden
b li til d
toplam rakam olarak yer alır.
Kurum Hissesinin
K
Hi
i i mahiyeti,
hi ti harcama
h
aşamasında
d
araştırmanın fiilen yürütüldüğü Kuruluş
yetkilisince Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak
üzere belirlenir.
b li l i
Kurum hissesi Özel kuruluşlarda ve vakıf
ü i
üniversitelerinde
it l i d Ar-Ge
A G faaliyetleri
f li tl i d
dışında,
d
Yeminli Mali Müşavir ve banka teminat mektubu
masrafları için de kullanılabilir.
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Kurum Hissesi
•

Kurum hissesi nasıl gönderilir ve harcanır?
Kurum hissesi, projenin ikinci transfer döneminden
itibaren ödenmeye
y başlanır.
ş
Bütçe
ç transfer tablosunda
belirlenen dönemlerde diğer ödeneklerle birlikte
Kurum Hissesi de proje hesabına transfer edilir.
Projenin fiilen yürütüldüğü kuruluş yetkilisinin
talebi ve proje yürütücüsünün talep edilen
h
harcamanın
A
Ar-Ge
G niteliğine
it liği ilişkin
ili ki uygun görüşü
ö ü ü ile
il
projenin harcamalara ilişkin tabii olduğu Esas ve
Usuller çerçevesinde harcanır.
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Kurum Hissesi
•

Proje sonuçlandıktan sonra kalan Kurum Hissesi
harcanabilir mi?
Kamu Projelerinde, proje sözleşmesinde
belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay
içerisinde harcanmayan kurum hissesi bu sürenin
sonunda TÜBİTAK’a iade edilerek projeye ait
özel hesap kapatılır.
(Not:
N t Bu
B uygulama
l
01
01.01.2011
01 2011 ttarihinden
ihi d itib
itibaren
yürürlüğe girecektir.)
Diğer Projelerde, Kurum Hissesi, proje
sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden sonra
harcanamaz. Proje sonuçlandıktan sonra projeye
ait özel hesapta kalan bakiye harcama
yapılmaksızın TÜBİTAK’a iade edilir.
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Kurum Hissesi
• Aynı birimde yürütülen projelere ait kurum
p
kullanılabilir mi? Harcama nasıl
hisseleri topluca
belgelenir?
Evet harcanabilir.
Ancak, aynı Kurumda yürütülen projelerin fiilen
yürütüldüğü
y
ğ birimlerin farklı olması halinde,
kurum hisselerinin birlikte kullanılabilmesi ilgili
birim yetkililerinin uygun görüşüne bağlıdır.
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.
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İzleme
• Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın
b li l diği formatta
belirlediği
f
yürütücü hazırlanarak,
h
l
k sözleşmede
l
d
belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a iletir.

• Gelişme raporları zamanında iletilmez ise ne olacak?
Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde
TÜBİTAK’a gönderilmediği ve/veya gelişme raporu
içeriğinin eksik/yetersiz olması durumda projeye ilişkin
hiçbir transfer ve ödeme yapılmaz. Ayrıca bu durumda
sözleşmenin cezaya ilişkin hükümleri uygulanabilir.
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Diğer Hususlar
• Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl?
Proje süresinin uzatımına ilişkin talepler, Proje
Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun, PYG’nin veya Proje
Yürütücüsünün gerekçeli talebi, Müşterinin bu
yöndeki uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından
karara bağlanır.
Kamu Projelerinde ek süre, proje süresinin %25
%25’ini
ini
geçemez.
ğ Projelerde,
j
ek süre, p
proje
j süresinin %50’sini
Diğer
geçemez.
Bu sınırların üzerinde ek süre taleplerinde Bilim
K
Kurulu
l onayı alınır.
l
Söz konusu değişiklik TÜBİTAK tarafından taraflara
bildirilir.
bildirilir
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Sonuçlandırma
Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir?
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş,
Kurum/Kuruluş PYG veya Proje
Yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ca belirlenmiş
formata uygun hazırlanan sonuç raporu TÜBİTAK
TÜBİTAK’aa
sunulur. ,
Kamu projelerinde,
projelerinde sonuç raporu Müşterinin
değerlendirme raporu ve proje sonucunda yapacağı
uygulamalara
yg
ilişkin
ş
bir uygulama
yg
özeti ile birlikte
Müşteri tarafından TÜBİTAKA iletilir.
Sonuç raporu,
raporu sözleşmede belirtilen proje bitiş
tarihini (ek süre dahil) izleyen en çok iki (2) ay
içinde
ç
TÜBİTAK’a verilmek zorundadır.
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Sonuçlandırma
Sonuç raporları zamanında iletilmez ise ne
olacak?
Sonuçç raporu
p
geçerli
g ç
bir mazeret
belirtilmeksizin sözleşmede belirtilen bitiş
tarihini ((ek süre dahil)) 3 ((üç)
ç) ay
yg
geçtikten
ç
sonra gönderilmeleri halinde, rapor kabul
edilse dahi, raporun
p
kapsadığı
p
ğ döneme ait
PTİ ödemeleri yapılmaz. (Kamu projeleri
hariç, diğer
ğ p
projelerde)
j
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Sonuçlandırma
• Proje Sonuç Raporu kabul edilirse ne olur?
Proje sonuçlanır ve karar TÜBİTAK
tarafından taraflara bildirilir.
• Sonuçlanan projeye hangi işlemler yapılır?
Projenin sonuçlandığı Kuruma bildirilerek,
proje hesabının kapatılması,
kapatılması hesapta kalan
miktarın oluşan faizleri ile birlikte
TÜBİTAK’a iadesi istenir. Ayrıca
y
proje
p j özel
hesabı varsa hesabının tüm hareketlerini
içeren kapanış ekstresi ile TTS’den alınacak
proje bütçe raporu TÜBİTAK’a
Ü İ
iletilir.
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Teşekkürler….
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