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Ek-3. Harcama İşlemleri İle İlgili Açıklamalar 

 

A. Genel Hususlar 

1. Tüm harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. Araştırmacıların 

kurumlardan veya firmalardan muhtelif ürünleri veya hizmetleri kendilerinin alması ve bu tür 

harcamalar için ödeme talep etmeleri mevzuata aykırıdır. Bu tür harcamalardan 

araştırmacılar sorumlu olup, Birim tarafından herhangi bir ödeme gerçekleştirilemez. 

2. Proje kapsamında satın alma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, satın alınması istenen 

mal ve hizmetleri belirten “Satın Alma Talep Formu” Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

üzerinden oluşturulmalı ve yazıcı çıktısı ıslak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi Satın Alma 

Ofisi’ ne teslim edilmelidir. 

3. Seyahat harcamalarının ödenmesi ancak Yönerge ve Uygulama Esaslarında belirtilen usuller 

çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Araştırmacıların gerekli ön işlemleri gerçekleştirmeden 

yapacakları seyahatlerin giderleri için ödeme yapılması mümkün değildir. 

4. Onaylanan proje planında seyahat harcama kaleminde bulunan bütçe tutarları başka bir mal 

veya hizmet alımına aktarılamaz. 

5. Sonuç raporu teslim edilen ve Komisyonca karara bağlanan projeler kapsamında herhangi bir 

ödeme gerçekleştirilemez. 

6. Onaylanan proje bütçe planında bulunmayan herhangi bir mal veya hizmet için harcama 

yapılması mümkün değildir. Zorunlu nedenlerle harcama kalemlerinde değişiklik yapılabilmesi 

ancak BAP Komisyonunun onay vermesi durumunda mümkündür. 

7. Onaylanan bütçeler yalnızca proje planında belirtilen mal veya hizmetlerin karşılanmasına 

yönelik olup, projeler için bütçenin tamamının harcanması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, söz konusu mal veya hizmetlerin daha düşük bedel ile temin edilmesi durumu 

proje yürütücülerinin ek taleplerde bulunması hakkını doğurmamaktadır. 

8. Araştırmacılar teslim tutanaklarını veya faturaları ancak söz konusu mal veya hizmetleri 

eksiksiz olarak teslim almaları durumunda imzalamalıdırlar. Araştırmacıların tüm ürünleri 

teslim almadan, kendi talepleri doğrultusunda veya firmaların taahhütlerine itimat ederek söz 

konusu form veya belgeleri imzalamaları kendilerine yasal sorumluluklar doğurmaktadır. 

Dolayısıyla bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek kamu zararlarından araştırmacılar 

sorumludur. 

9. Araştırmacıların söz konusu alım işlemine konu olan ve resmi evraklarda belirtilen mal veya 

hizmet alımlarının yerine başka ürünler veya hizmetler alması mevzuata aykırı olup, bu tür 

durumlar yasal sorumluluk doğurmaktadır. 

10. Satın alınacak mal veya hizmetler için firmalar tarafından teklif edilen ürünlerin şartnamelere 

uygunluğundan araştırmacılar sorumludur. 
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B. Satınalma/Harcama Talep Formu 

Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak satın alma işlemlerinin başlatılabilmesi için, proje 

yürütücülerinin, otomasyon sistemine kullanıcı adı/şifresi ile giriş yaparak ilgili projelerine ulaşıp, 

Harcama İşlemleri menüsünden satın alma talep formunu hazırlayarak sistem üzerinden BAP 

Koordinasyon Birimine iletmeleri ve yazıcı çıktısını imzalayarak Birime ulaştırmaları gerekmektedir. 

Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin projenin başlangıcında veya aynı dilekçede talep 

edilmesi zorunlu değildir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın 

alma/harcama talebinde bulunulması mümkündür. 

 

C. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları İle İlgili Hususlar 

30 günü aşmayan geçici görev yolluğu hesaplamalarında genel olarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na 

göre işlem yapılır. Ancak, bazı destek programları kapsamında uygulanacak seyahat destekleme 

ilkelerine yönelik açıklamalar ilgili başlıklar altında verilmiştir. Mali mevzuat gereğince, aşağıdaki 

ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmeyen seyahatler için herhangi bir ödeme yapılması mümkün 

değildir. 

 

1. Araştırmacılar, ilgili seyahat için izinli ve görevli sayılabilmeleri amacıyla görev yaptıkları 

birime dilekçe ile başvurmalıdır. Talep eden araştırmacılar için BAP Koordinasyon Birimi 

tarafından sağlanacak desteğe yönelik resmi yazı verilmektedir. 

2. İlgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Olurunun seyahat tarihinden önce alınması 

zorunludur. 

3. Araştırmacılar, Komisyon tarafından onaylanan seyahat desteğini kullanmak üzere, BAPSİS 

sistemi üzerinden oluşturacakları harcama talebini elektronik ortamda ve yazıcı çıktısını ıslak 

imzalı olarak Birime ulaştırmalıdır. 

4. Seyahat’in ardından, aşağıdaki belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir:  

a. Birim Yönetim Kurulu Kararı (*) 

b. Rektörlük İzin Oluru 

c. Ulaşım, katılım ücreti vb. giderler için yasal olarak geçerli harcama belgeleri 

 

(*) Açıklama: Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili 

proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb.) vb. gerekli tüm 

hususlar açıkça belirtilmelidir. 

 

D. Arazi Çalışmaları Kapsamında Araç Kiralama İşlemleri İle İlgili Hususlar 

1. Araç kiralama giderinin Projenin BAP Komisyonu tarafından onaylanan bütçesinde yer alması 

zorunludur.  

2. Faturalarda kiralanan aracın cinsi ve türü (binek, arazi veya ticari gibi) belirtilmelidir. 

3. Kiralanan aracın teknik muayene onaylarının bulunmasına dikkat edilmelidir. 

4. Kiralanan aracın zorunlu trafik sigortası yapılmış olmalıdır. 

5. Kiralanan aracın seyahat süresini kapsayacak şekilde tam kaskosu yapılmış olmalıdır. 
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6. Kiralanan aracın kiralama anındaki kilometresi ve kiralama süresi sonundaki (teslimde) 

kilometresi kayıt altına alınmalı, Araç Kiralama Bildirim Formuna işlenmelidir. 

7. Yakıt faturaları ile araç kullanım kilometresi uyumlu olmalıdır. 

8. Kiralanacak olan araçların türüne göre destek sağlanacak yakıt tutarları aşağıda verilen 

tablolara uygun olarak belirlenecektir. 

 

Binek Araçlar İçin Yakıt Tablosu 

Motor Hacmi Yakıt Türü Ortalama Yakıt (lt/100km) 

1600 cc Benzin 7.00 

1600 cc Motorin 6.00 

2000 cc Benzin 10.00 

2000 cc Motorin 8.00 

 

Arazi Araçları İçin Yakıt Tablosu 

Motor Hacmi Yakıt Türü Ortalama Yakıt (lt/100km) 

2000 cc (4x2) Benzin 11.00 

2000 cc (4x4) Benzin 11.00 

2000 cc (4x2) Motorin 9.00 

2000 cc (4x4) Motorin 9.00 

2200 cc (4x2) Benzin 12.00 

2200 cc (4x4) Benzin 12.00 

2200 cc (4x2) Motorin 10.00 

2200 cc (4x4) Motorin 10.00 

2500 cc (4x2) Benzin 13.00 

2500 cc (4x4) Benzin 13.00 

2500 cc (4x2) Motorin 11.00 

2500 cc (4x4) Motorin 11.00 

3000 cc (4x2) Benzin 14.00 

3000 cc (4x4) Benzin 14.00 

3000 cc (4x2) Motorin 12.00 

3000 cc (4x4) Motorin 12.00 

 

E. Avans (Ön Ödeme) Kullanımlarında Uyulacak Kurallar 

 

1. Avanslar, sadece acil ve temininde güçlük çekilen ürün ve hizmetler için kullanılabilir. Zorunlu 
durumlarda BAPSİS üzerinden oluşturulacak harcama talebi başvurularında bu husus 
belirtilmelidir. Oluşturulan harcama talebi elektronik ortamda ve yazıcı çıktısı ıslak imzalı olarak 
BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 

2. Avans talebi Birim tarafından kabul edilerek, araştırmacı hesabına yatırılmadan önce herhangi 
bir harcama yapılmamalıdır. 

3. Avans talep edilirken, avans tutarının hesabına yatırılması istenen proje ekibindeki araştırmacı ve 
ilgili araştırmacının banka bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. 
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4. Avansın hesabına yatırılacağı araştırmacı için sistem üzerinden üretilecek Banka Formu Birime 
teslim edilmelidir. 

5. Avanslar hangi iş için verilmişse sadece o iş için kullanılır. 

6. Alınan avans araştırmacının hesabına yatırıldıktan sonra 60 gün içerisinde kapatılmalıdır. Ancak, 
söz konusu mal, malzeme ve hizmetin eksiksiz olarak alınması ve fatura düzenlenmiş olması 
durumunda, açık bulunan avansın fatura tarihini takip eden en geç 3 iş günü içerisinde 
kapatılması zorunludur (*). 

7. Avans kapsamında alınacak faturalarda, “Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsünün adı ve proje kodu ile Vergi Dairesi (Kazım Karabekir 
V.D.) ve Vergi Numarası (099 055 0022) belirtilmelidir. 

8. Avans kapatılırken, faturaların asıllarının ibraz edilmesi yasal zorunluluktur. Faturaların asıllarının 
kaybedilmesi veya asıllarına ulaşılamadığı takdirde, noter onaylı suretleri teslim edilmelidir. 

9. Avans dilekçesinde istenilen malzemelere ait miktar ve tutarlar ile alınan faturalardaki miktar ve 
tutarlar aynı olmalıdır. 

10. Harcama toplamı avans tutarından eksikse; Kalan tutar, Halk Bankası Erzurum Dadaşken Şubesi 
TR57 0001 2001 4840 0006 0000 27 IBAN numaralı hesaba elden veya EFT/havale yapılarak 
yatırılmalıdır. 

11. Dekontta alıcı adı (Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi), 
açıklama kısmına “Araştırmacının TC Kimlik No, Proje No ve “avans iadesi” ibaresi” ayrıntılı 
olarak belirtilmelidir. Bankadan alınan dekont, faturalar ile birlikte BAP Koordinasyon Birimine 
teslim edilmelidir. 

12. Hizmet kalemleri için (taşıt kiralama, baskı ve cilt giderleri, yemek giderleri vb.) avans çekildiği 
takdirde, fatura ile ya da faturalarla birlikte hizmet alımının tam ve istenilen şekilde eksiksiz 
alındığın belirten bir raporun proje yürütücüsü tarafından yazılarak ıslak imzalı olarak BAP 
Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. 

13. Avans kullanılmak suretiyle alınan mal veya malzeme; BAP Koordinasyon Birimi görevlilerince 
taşınır sistemine kaydedilerek kişiye zimmetlenir. 

 

(*) Açıklama: Avans kullanmak suretiyle mal, malzeme ve hizmet alımlarında, açık bulunan avansın 

fatura düzenlenme tarihini takip eden 3 iş günü içerisinde kapatılması zorunluluk arz etmektedir. Bu 

sürelerin aşılması durumu Sayıştay Başkanlığı uzmanlarının denetimlerinde kamu kaynağının haksız 

yere alıkonularak kullanılması olarak değerlendirilmekte ve araştırmacılara kamu zararının tazminine 

yönelik zimmet çıkartılabilmektedir. Araştırmacıların bu tür bir yaptırıma maruz kalmamaları için bu 

hususa özen gösterilmesi gerekmektedir. 
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