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Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik 

Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel 

Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerde aşağıdaki değişikliklerin yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1- Esas ve Usullerin “DPT Müsteşarlığı” ibareleri “Kalkınma Bakanlığı” 

olarak, 3 üncü maddesinin (i) bendi ile 5 inci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

“i) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik 

araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel 

araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgili bütçe tertiplerinden tahakkuka bağlanmak 

suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını,” 

“MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik 

araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, 

bütçelendiği tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle 

kullanılır. Ödeneklerin özel hesaba aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin 

olarak tefrik edilen ödenekler, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince 

ödeme emri belgesine harcama talimatı eklenerek, doğrudan “03- Mal ve Hizmet Alımları” ve 

“06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerden tahakkuka bağlanmak 

suretiyle özel hesaba aktarılır. 

b) Ödenekler, serbest bırakma oranları, öz gelir karşılığı ödeneklerde gelir 

gerçekleşmeleri ve bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma 

projelerinin kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılır. 

c) Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan 

devreden finansman fazlası tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen 

tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar, kullanım amacı doğrultusunda “03- 

Mal ve Hizmet Alımları” ve “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplere 

ödenek olarak eklenir ve buradan özel hesaba aktarılır. Bilimsel araştırma projelerine ilişkin 



olarak yıl içerisinde meydana gelen diğer ödenek artışlarına ilişkin bütçe işlemlerinde de aynı 

esaslara uyulur. 

ç) Yılı yatırım programında “Proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından 

onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine 

ilişkin ödenekler, proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadıkça özel hesaba 

aktarılamaz ve kullanılamaz. 

d) Özel hesaba aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumu ve hesap özeti 

her yıl Eylül ve Aralık aylarının son haftasında Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 

e) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe 

sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak her yılın Ağustos ve Aralık ayı 

sonu itibarıyla, takip eden ayın ilk haftasında Maliye Bakanlığına gönderilir.” 

MADDE 2- Bu Kararla Esas ve Usullerde yapılan değişiklikler, 1/1/2012 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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GEREKÇE 

 

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 28 inci maddesinde; 

yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik 

edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, proje özel hesaplarına aktarılmak 

suretiyle kullanılacağı, bu ödenekleri tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesaplarına 

aktarmaya Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar dâhilinde yükseköğretim kurumlarının 

yetkili olduğu, proje özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve 

özel hesapların işleyişine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.  

Bu kapsamda çıkarılan Esas ve Usullerde, idare bütçelerinin “03- Mal ve Hizmet 

Alımları” ile “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerde tefrik edilen söz 

konusu ödeneklerin öncelikle “05- Cari Transferler”, “07- Sermaye Transferleri” ekonomik 

kodlarını içeren tertiplere aktarılması ve buradan tahakkuka bağlanmak suretiyle proje özel 

hesabına ödenmesi öngörülmüştür. 

Bununla birlikte, bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin öncelikle “05- Cari 

Transferler”, “07- Sermaye Transferleri” kodlarına aktarılması işlemleri, mali yönetim ve 

kontrol açısından herhangi bir gereksinimi karşılamaya yönelik olmamasına karşın, 

yazışmalara ve bürokrasiye yol açtığı değerlendirilmiştir. 

Konunun Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu 

ödeneklerin ödeme emri belgesine harcama talimatı eklenerek, doğrudan tefrik edildikleri 

“03- Mal ve Hizmet Alımları” ile “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren 

tertiplerden tahakkuka bağlanmak suretiyle proje özel hesabına aktarılması uygun 

görülmüştür. 

Bu çerçevede, anılan Esas ve Usullerin bilimsel araştırma projelerine ilişkin “03- Mal 

ve Hizmet Alımları” ile “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerde tefrik 

edilen ödeneklerin öncelikle “05- Cari Transferler”, “07- Sermaye Transferleri” tertiplerine 

aktarılmasına ilişkin düzenlemeleri kaldırılarak, doğrudan ilgili tertiplerden tahakkuka 

bağlanarak özel hesaba aktarılmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 

 


