


PARASAL SINIRLAR  VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:54) 

A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 

1. KASA İŞLEMLERİ

1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan
yapılacak ödeme tutarı;
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe
birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,

1.700,00 TL

1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27. maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak
ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat
Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak
azami TL tutarı;
1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç), 9.700,00 TL

2. KAYBEDİLEN ALINDILAR 

İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine
göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,

970,00 TL
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B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL
VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:

1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi
mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi
gereken tahsilat tutarı

3.200,00 TL

Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan
açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura
örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.

63.000,00 TL

D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için
uygulanacak limitler,

1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında 5.000,00 TL

2. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde

*Belirtilen limitler, kuruluş merkezleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kat olarak
uygulanır.

24.000,00 TL



Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel

1- 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu
md. 35

2- 2018 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu İ Cetveli

a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1- İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları

içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde

2- Diğer İlçelerde

1.350,00 TL

700,00 TL

g) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri
için

7.000,00 TL

k) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için
(a-1) bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,

7.000,00 TL

l)Yargılama Giderleri 14.650,00 TL

e) Mahkeme Harç ve Giderleri 34.400,00 TL

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 35.Md.
Aşağıda yer alan her bir alım için;

a) Menkul mal alımlarında 25.000 Türk Lirasına,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 20.000 Türk Lirasına,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 25.000 Türk Lirasına,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55.000 Türk Lirasına,
kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak
yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 49.Md.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçeleriin “03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-
Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın
muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin “12.01.31.00-
01.1.2.66-1-09.9-Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden talep edilir.
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Bağlı Cetveller
1. A cetveli: 1 inci madde ile verilen ödeneklerin dağılımı
2. B Cetveli: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam

olunacak gelirler
3. C Cetveli: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel

hükümler
4. E Cetveli: Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar
5. F Cetveli: 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit

imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar
6. H Cetveli: 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve

tazminat tutarlar
7. İ Cetveli: Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken

parasal ve diğer sınırlar
8. K Cetveli: Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları
9. M Cetveli: 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü

maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden
alınacak pansiyon ücretleri

10. O Cetveli: 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca milli müdafaa
mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri

11. P Cetveli: 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların
ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri

12. T Cetveli: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237
sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri

13. V Cetveli: Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları



2018  YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

MADDE 5 ‒ Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler 

1. Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli
idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği
giderler için “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ile ilgili mevcut veya
yeni açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan
ödenekten aktarma yapmaya,

2. Yedek Ödenek: Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten,
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak
(01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hâllerde (06) ve (07)
ekonomik kodlarını içeren tertiplere aktarma yapmaya,

3. Yatırımları Hızlandırma Ödeneği: Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde
yer alan ödenekten, 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
esaslarına uyularak, 2016 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli
sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt
sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin
artırılmasında kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine
ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya,

4. Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği: Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5
tertibinde yer alan ödeneği, yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak
amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya, Maliye Bakanı yetkilidir.
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MADDE 6 ‒ Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri

(1) a) Bu Kanunla verilen ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, kamu idarelerinin
yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödeneklerinin diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyacının
karşılanmasında kullanılmasını temin etmek veya ödeneklerin öncelikli hizmetlerde kullanılmasını sağlamak
üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla; genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan (01), (02), (03), (05), (06), (07), (08) ve (09) ekonomik
kodlarındaki ödenekleri kamu idareleri bütçeleri arasında veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek”
tertibine aktarmaya,

…

b) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin
hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli
düzenlemeleri yapmaya,

Maliye Bakanı yetkilidir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti
yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya
yetkilidir.

(5) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde belirtilen tahmini
tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan
finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine
ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri
yetkilidir.
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MADDE 7 ‒ Diğer bütçe işlemleri 

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 (Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı) tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında
lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında
kullanılmak üzere, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate
alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili
yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline
ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir.

2. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46’ncı, 58 inci, ek 25’inci, ek 26’ncı ve ek 27’nci maddeleri
ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7’nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar
ve diğer gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak
kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz
gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu
bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır.

3. Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli cetvelinde
fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında (09.6.0-
Eğitime yardımcı hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler
arasında yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz.
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MADDE 9 ‒ Yatırım Harcamaları

(1) 2018 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi
bir projeye harcama yapılamaz.

…

(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu
olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama
ile bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt projeleri itibarıyla tadat
edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projeler ile ilgili işlemlerde 2018 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır.

(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri ile ilgili
olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemleri 2018 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre
yatırım programı ile ilişkilendirilir.

(4) 2018 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu
değişiklikler için 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Kararda yer alan usullere uyulur.
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13. Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan “Yatırımları Hızlandırma Ödeneği”
tertibindeki ödeneğin azami yüzde 10’u, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
özel bütçeli idarelerce yürütülen projelerin geçmiş yıl kesin hesap farklarından doğan
giderleri karşılamak amacıyla Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü üzerine anılan
idarelerin bütçelerine aktarılır.

26. İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin
yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre esasına göre olması
halinde bir sömestre, sömestre esasının bulunmadığı hallerde 3 aya kadar olan
giderleri kurum bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.

27. Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem
giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi
ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.
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33. a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli
toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili
bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum
personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

59. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.65-1-09.9 tertibinde yer alan
ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ilama
bağlı borçlarını karşılamak amacıyla gerektiğinde kuruluş bütçelerinin mevcut veya
yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya ve bu tertipte yer alan ödeneğin bir katına
kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

60. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9 tertibinde yer alan
ödenekten, mahkeme harç ve giderleri, belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış
ödenti ve ikramiyeleri karşılamak amacıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
ile özel bütçeli idarelerin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
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73. Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin uzaktan eğitim uygulayan
İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesine ait hesaplardan 40 Milyon TL tutarında
kaynak, Nisan-Ekim ayı sonuna kadar iki taksitte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
muhasebe birimi hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutar, Başkanlık bütçesinin (B) işaretli
cetveline öz gelir, (A) işaretli cetveline ödenek kaydedilir. Bu gelirler ile 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası
kapsamında elde edilen gelirler, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen
hizmet ve faaliyetlere ilaveten;

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından, merkezi istatistik veri tabanının kurulması,
web tabanlı yabancı dil projesi gibi bilişim projelerinin yürütülmesi ile öğrenci ve
öğretim elemanı veri tabanlarının ve bilişim üst yapısının (YÖKSİS) kapasitesinin
güçlendirilmesine yönelik giderlerin karşılanması,

b) Yükseköğretim üst kuruluşlarının fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi
kapsamında her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işleri,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından ya da Yükseköğretim Kurulunun
koordinasyonu ile ulusal veya uluslararası kongre, konferans gibi bilimsel
organizasyonların gerçekleştirilmesi ve ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara
Yükseköğretim Kurulunu temsilen yükseköğretim üst kuruluşları ve öğretim
elemanlarının katılımına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken giderlerin
karşılanması,
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73. c) Yükseköğretim Kurulu tarafından ya da Yükseköğretim Kurulunun
koordinasyonu ile ulusal veya uluslararası kongre, konferans gibi bilimsel
organizasyonların gerçekleştirilmesi ve ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara
Yükseköğretim Kurulunu temsilen yükseköğretim üst kuruluşları ve öğretim
elemanları ile öğrencilerin katılımına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken
giderlerin karşılanması,

amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından veya ilgili yükseköğretim kurumuna
kaynak aktarmak suretiyle kullanılabilir. Ancak, (ç) bendi kapsamında yapılacak
harcamaların toplamı kaydedilen ödeneklerin yüzde beşini geçemez.

80. 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararları ile
yapılan düzenlemeler gereğince, Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payları, Maliye
Bakanlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödeneklerden tahakkuka bağlanmak
suretiyle yükseköğretim kurumları muhasebe birimi hesabına ödenir. Ödenen bu
tutarlar, yükseköğretim kurumları bütçelerine öz gelir kaydedilerek, öğrenci katkı payı
gelirlerine ilişkin esaslara göre kullanılır. Bu kapsamda, ödemeye ilişkin esasları
belirlemeye, uygulamaya ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli
düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 19- 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.



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 19- 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
elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.


