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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/24)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; Bakanlığın ve tarım sektörünün �ht�yaç duyduğu öncel�kl� konularda b�lg�

ve teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes�, bu b�lg� ve teknoloj�ler�n ç�ftç�ler �le tarımsal sanay�c�lere aktarılması amacıyla uygun
görülen araştırma gel�şt�rme projeler�n�n desteklenmes�n� sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, öncel�kl� konular kapsamında ün�vers�teler, s�v�l toplum ve meslek kuruluşları,

TÜBİTAK Ar-Ge b�r�mler� ve özel sektör tarafından hazırlanan projeler�n başvuru ve değerlend�rme süreçler� �le
değerlend�rme sürec� sonunda desteklenmes�ne karar ver�len projeler�n Bakanlık Ar-Ge Destek Programından
desteklenmes�ne �l�şk�n hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 5/11/2020 tar�hl� ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl�şk�n Kararın 6 ncı maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası ve 11 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Ar-Ge projes�: B�lg� ve teknoloj� gel�şt�rmeye yönel�k, mevzuata uygun olarak hazırlanan en fazla 36 ay

sürel� araştırma ve gel�şt�rme (Ar-Ge) projeler�n�,
b) Araştırmacı: Ar-Ge projeler�n�n yürütülmes�ne destek olan en az l�sans mezunu k�ş�y�,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Da�re başkanlığı: Projeler�n konusu �t�barıyla �lg�l� olduğu TAGEM da�re başkanlıklarını,
d) Danışman: Projede f��len katkı sağlamayıp, projeye b�l�msel destek veren araştırmacıyı,
e) Destek Programı: Araştırma ve Gel�şt�rme Destek Programını,
f) Enst�tü: TAGEM’e bağlı enst�tüler �le TAGEM tarafından araştırma yetk�s� ver�lm�ş Bakanlık b�r�mler�n�,
g) Gel�şme raporu: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projen�n bel�rl� dönemler�ndek� faal�yetler�,

talepler� ve harcama belgeler�n� �çeren raporu,
ğ) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Pol�t�kalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),
h) Kör proje formatı: Proje formatının kurum ve k�ş� b�lg�ler� �le ekler�n� �çermeyen hal�n�,
ı) Kurul: Destek Programı kapsamında desteklenen/desteklenecek Ar-Ge projeler�n�n değerlend�r�ld�ğ� ve n�ha�

kararların alındığı Değerlend�rme Kurulunu,
�) Mevzuat: Destek Programının yürütülmes�nde esas alınacak Araştırma ve Gel�şt�rme Destek Programına

İl�şk�n Tebl�ğ �le bu Tebl�ğe dayanılarak çıkarılacak usul ve esasları,
j) Öncel�kl� konular: Kurul tarafından her yıl �ç�n bel�rlenen, Bakanlığın ve tarım sektörünün �ht�yacı olan

öncel�kl� Ar-Ge konularını,
k) Özel sektör: Şahıs ş�rketler� ve ad� ortaklıklar har�ç olmak üzere 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk

T�caret Kanununa uygun olarak t�caret s�c�l�ne tesc�l� yapılmış olup Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde kaydı bulunan
t�car� �şletme veya ş�rketler�,

l) Proje ek�b�: Proje yürütücüsü, araştırmacılar, varsa yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan ek�b�,
m) Proje formatı: Usul ve esaslarda bel�rt�len kr�terler� taşıyan proje formu ve ekler�,
n) Proje �zleme ek�b�: Proje �le �lg�l� faal�yetler�n ve yapılan alımların yer�nde �zlemes�n� ve kontroller�n�

yaparak yer�nde �zleme raporu hazırlayacak olan, en az b�r tanes� �lg�l� da�re başkanlığında görev yapan projeden
sorumlu araştırmacı personel �le gerekl� görülmes� durumunda enst�tülerde görev yapan araştırmacı personel ve/veya
uzman havuzunda yer alan uzmanların da dah�l ed�leb�leceğ� en az �k� k�ş�l�k ek�b�,

o) Proje ortağı kurum: Projen�n yürütülmes�nde yürütücü kurum �le b�rl�kte görev alan kurum ve kuruluşları,
ö) Proje yürütücüsü: Projen�n hazırlanması ve yürütülmes�nde, yürütücü kurum �le b�rl�kte, b�l�msel, tekn�k,

�dar�, mal� ve hukuk� her türlü sorumluluğu taşıyan en az yüksek l�sans mezunu (hazırlık sınıfları har�ç en az beş yıl
l�sans eğ�t�m� ver�len fakültelerden mezun olanlar yüksek l�sans mezunu kabul ed�l�r) Türk vatandaşı araştırmacıyı,

p) Sekretarya: Genel Müdürlük bünyes�nde oluşturulan ve Destek Programının sekretaryasını yürüten b�r�m�,
r) Sonuç raporu: Proje yürütücüsü tarafından, proje süres�n�n b�t�m�nden sonra mevzuatta bel�rt�len süre

�çer�s�nde, formatına uygun olarak hazırlanan, projen�n başlangıcından b�t�m�ne kadar geçen sürede elde ed�len
b�l�msel ver� ve sonuçları �çeren raporu,



s) TÜBİTAK Ar-Ge b�r�mler�: Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu Başkanlığına doğrudan
bağlı, bel�rlenm�ş alanlarda Ar-Ge faal�yetler�n� yürüten merkez ve enst�tüler�,

ş) Usul ve esaslar: Bu Tebl�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n hususları �çeren ve Bakanlık onayı �le yürürlüğe g�ren
Araştırma ve Gel�şt�rme Destek Programı Projeler�nde Uygulama ve Harcamalara İl�şk�n Usul ve Esasları,

t) Uzman: Projeler�n değerlend�r�lmes� veya gerekl� görüldüğünde �zlenmes�nde görev yapacak olan,
ün�vers�teler�n konu �le �lg�l� bölümler�nde görevl�, en az doktor öğret�m üyes� unvanına sah�p veya Genel
Müdürlükte/enst�tülerde görev yapan araştırmacı personel�,

u) Uzman havuzu: Uzmanlardan oluşturulan grubu,
ü) Yardımcı personel: Ar-Ge projes�n�n yürütülmes�nde araştırmacı personel�n denet�m�nde çalışan, sonuç

raporunda ve yayınlarda adı geçmeyen tekn�ker, tekn�syen, laborant, �şç� ve benzer� personel�,
v) Yürütücü kurum: Projen�n hazırlanması ve yürütülmes�nde b�l�msel, tekn�k, �dar�, mal� ve hukuk� her türlü

sorumluluğu taşıyan ün�vers�teler�, s�v�l toplum ve meslek kuruluşlarını, TÜBİTAK Ar-Ge b�r�mler�n� ve özel sektörü,
�fade eder.
Kurulun oluşumu ve görevler�
MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanın görevlend�receğ� Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar ve

Pol�t�kalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su
Ürünler� Genel Müdürlüğü, B�tk�sel Üret�m Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlükler�nden en az
Genel Müdür Yardımcısı sev�yes�nde b�rer tems�lc�, ün�vers�teler�n bahçe b�tk�ler�, b�tk� koruma, tarla b�tk�ler�, tarım
mak�neler�, tarım ekonom�s�, toprak b�l�m� ve b�tk� besleme, tarımsal yapılar ve sulama, zootekn�, su ürünler�, gıda ve
veter�ner hek�ml�ğ� b�l�m dallarından b�rer öğret�m üyes� tems�lc� ve TÜBİTAK’tan b�r tems�lc� olmak üzere toplam on
dokuz üyeden oluşur.

(2) Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılarda, TAGEM’den katılan üye Kurula başkanlık eder.
(3) Bakanlık dışı üyeler kurumları tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r ve Bakanlık dışı üyeler�n

toplantılara katılamadığı durumlarda kurumlarınca �lg�l� toplantı �ç�n başka b�r üye görevlend�r�leb�l�r. Süres�nden
önce Kurul üyel�ğ�nden ayrılan üyen�n yer�ne, �lg�l� da�re başkanlığının öner�s� doğrultusunda yen� b�r üyen�n
görevlend�r�lmes� sağlanır.

(4) Kurul, Başkanın çağrısı üzer�ne salt çoğunlukla f�z�ksel veya çevr�m�ç� ortamda yılda �k� kez olağan olarak
toplanır, Kurul Başkanı gerekt�ğ�nde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.

(5) Kurul, kararlarını oy çokluğu �le alır, oyların eş�tl�ğ� hal�nde Kurul Başkanının yer aldığı tarafın kararı
kabul ed�l�r.

(6) Kurulun görev ve yetk�ler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Sekretarya tarafından sunulan öncel�kl� konu öner�ler�n� d�kkate alarak, öncel�kl� konuları bel�rlemek.
b) Öncek� yıllarda �mzalanmış olan Ar-Ge sözleşmeler�nden doğan mal� yükümlülükler� de d�kkate alarak;

yürütücü kurum türü bazında, Bakanlık tarafından proje başına ödeneb�lecek desteğ�n üst l�m�t�n� ve ver�leb�lecek
destek oranlarını bel�rlemek.

c) Öncek� yıllarda destekleme kararı alınan ve devam eden projeler �le �lg�l� gerekl� kararları almak.
ç) Uzman değerlend�rmes� sonucunda, yetm�ş ve üstünde puan alan proje tekl�fler�n� usul ve esaslarda

bel�rt�len Kurul değerlend�rme kr�terler�ne göre değerlend�rmek ve desteklenecek olanları bel�rlemek.
d) Projelere ver�len desteğ�n durdurulması, �ptal�, ün�vers�teler �ç�n yürütücü kurum değ�ş�kl�ğ�, proje ortağı

kurum değ�ş�kl�ğ�, bütçe artışı ve benzer� konularda karar vermek.
e) Proje yürütücüsünün hazırladığı gel�şme ve sonuç raporları �le yer�nde �zleme raporlarına göre, da�re

başkanlıklarınca yapılan �nceleme ve değerlend�rme sonucunda düzenlenen �nceleme raporları �le ödemeye esas hak
ed�ş belgeler�n� değerlend�rmek ve karara bağlamak.

f) Projelere �l�şk�n ödemeler� karara bağlamak.
g) Projeler�n yürütülmes� sırasında, projeler�n �şley�ş�n� olumsuz etk�leyeb�lecek hususları önlemek amacıyla

gerekl� tedb�r ve kararları almak.
Sekretaryanın oluşumu ve görevler�
MADDE 6 – (1) Sekretarya; �lg�l� da�re başkanı ve çalışma grubu personel�nden teşekkül eder.
(2) Sekretaryanın görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Da�re başkanlıklarından gelen uzman l�steler� �le uzman havuzu taslak l�stes�n� oluşturmak ve TAGEM

Genel Müdürünün oluruna sunmak.
b) Bakanlığa bağlı b�r�mler ve da�re başkanlıklarından öncel�kl� konulara �l�şk�n görüşler� almak.
c) Alınan görüşler doğrultusunda da�re başkanlıkları �le öncel�kl� konulara �l�şk�n öner�ler� Destek Programına

uygunluğu açısından değerlend�rerek Kurula sunmak.
ç) Kurul tarafından n�ha� kararı ver�lm�ş olan öncel�kl� konuları �lan ederek proje çağrısına çıkmak.
d) Program kapsamında kullanılacak, proje hazırlama ve başvuru kılavuzu, proje formları ve benzer� taslak

dokümanları hazırlamak.
e) Yen� tekl�f projeler�n, proje formatına uygunluğu bakımından usul ve esaslarda bel�rt�len; projeler� doğrudan

değerlend�rme dışında bıraktıran kr�terler, sekretarya ön değerlend�rme sürec�nde rev�zyon gerekt�ren kr�terler ve



sözleşme �mzalanma sürec�nde rev�zyon gerekt�ren sekretarya ön değerlend�rme kr�terler�ne göre ön değerlend�rmes�n�
yapmak.

f) Proje formatı olarak sekretarya ön değerlend�rme kr�terler�ne göre uygun bulunan yen� tekl�f projeler� ön
değerlend�rmede yapılan tesp�tler �le b�rl�kte �lg�l� da�re başkanlıklarına göndermek.

g) Da�re başkanlıkları ve uzmanlarca yapılan değerlend�rme sonucunda yetm�ş ve üstünde puan alan proje
tekl�fler�nden desteklenecek olanların bel�rlenmes� amacıyla Kurula sunmak.

ğ) Da�re başkanlıklarınca, projelere �l�şk�n gel�şme, sonuç ve varsa yer�nde �zleme raporları �le ekler�
�ncelenerek hazırlanan �nceleme raporlarını ve ödemeye esas hak ed�ş belgeler�n� n�ha� kararların ver�lmes� �ç�n Kurula
sunmak.

h) Kurul toplantısını ve yen� tekl�f projeler�n sözleşme tören�n� organ�ze etmek.
ı) Kurul tarafından projeler �le �lg�l� alınan kararları tutanak hal�ne get�rerek Kurul üyeler�n�n �mzasına

sunmak.
Da�re başkanlıklarının görevler�
MADDE 7 – (1) Da�re başkanlıklarının görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Uzman havuzunda yer alması uygun bulunan k�ş�lere �l�şk�n l�stey�, onay alınmak üzere sekretaryaya

göndermek.
b) Kurula sunulmak üzere, taslak öncel�kl� konu başlıklarını bel�rlemek ve sekretaryaya göndermek.
c) Projeler�, da�re başkanlığı değerlend�rme kr�terler�ne göre değerlend�rmek ve değerlend�rme sonucunda

yetm�ş ve üstünde puan alan proje tekl�fler�n� uzmanlara göndermek.
ç) Uzmanlarca yapılan değerlend�rme sonucunda yetm�ş ve üstünde puan alan proje tekl�fler�n� Kurula

sunulmak üzere sekretaryaya b�ld�rmek.
d) Usul ve esaslarda bel�rt�len aşamalarda projeler�n, sekretarya, da�re başkanlığı, uzman ve Kurul tarafından

bel�rlenen rev�zyonlarını yaptırmak.
e) Bakanlık destek üst l�m�tler�n� aşmamak kaydıyla Kurul tarafından desteklenmes� öngörülen projelere

ver�lecek destek m�ktarını bel�rlemek.
f) Rev�zyonları yapılmış projelere �l�şk�n proje sözleşmes�n� hazırlatmak ve kontrol etmek.
g) En az �k� k�ş�den oluşacak proje �zleme ek�b�n� oluşturmak.
ğ) Proje �zleme ek�b� vasıtasıyla proje faal�yetler�n� �zlemek ve gerçekleşt�r�len alımların kontrolünü yapmak.
h) Proje gel�şme ve sonuç raporlarında bel�rt�len faal�yetler�n, talepler�n ve harcamaların mevzuata ve projeye

uygunluğunu �ncelemek.
ı) Gel�şme raporu ek�nde yer alan harcamalara �l�şk�n fatura, g�der pusulası, yurt �ç� geç�c� görev yolluğu

b�ld�r�m� g�b� harcama belgeler�n� �ncelemek, mevzuata ve projeye uygun/uygun olmayan harcamalar �le �lg�l� Kurula
sunulmak üzere �nceleme raporunda ön kararını bel�rtmek.

�) Projeler�n gel�şme, sonuç ve varsa yer�nde �zleme raporları �le harcama belgeler�n� �nceleyerek, hazırladığı
�nceleme raporları ve ödemeye esas hak ed�ş belgeler�n�, Kurula sunulmak üzere sekretaryaya göndermek.

j) Projen�n mevzuata, formatına, �çer�ğ�ne veya sözleşmes�ne uygun olarak yürütülmed�ğ�n�n ve mevzuata
aykırı d�ğer durumların gel�şme ve/veya sonuç raporları �le harcama belgeler�n�n �ncelenmes� ve/veya yer�nde
�zlemede tesp�t ed�lmes� hal�nde, uygulanacak �dar� yaptırım kararları �le �lg�l� ön kararları vermek ve Kurul tarafından
ver�len n�ha� �dar� yaptırım kararlarını uygulamak üzere �ş ve �şlemler� yapmak.

k) Gel�şme raporları har�c�nde, doğrudan Genel Müdürlüğe yürütücü kurumdan gelen bütçe artışı, ün�vers�teler
�ç�n yürütücü kurum değ�ş�kl�ğ�, projen�n durdurulması, desteğ�n �ptal� dışındak� talepler�, karara bağlayarak yürütücü
kurumlara b�ld�rmek.

l) Da�re başkanlığınca uzmana gönder�lmeden değerlend�rme dışı bırakılan veya uzman puan ortalaması
yetm�ş puanın altında kalan projeler�n destekleme dışında bırakılma gerekçeler�n� ayrıntılı b�r şek�lde yürütücü
kurumlarına b�ld�rmek.

m) Kurul kararlarını proje yürütücüsü kurumlara b�ld�rmek.
n) Kurul tarafından kabul ed�len sonuç raporlarının, proje yürütücüsü tarafından, formata uygun olarak en az

beş nüsha hal�nde basılıp gönder�lmes�n� sağlayarak, en az b�r tanes�n� da�re başkanlığında muhafaza etmek ve
gerekt�ğ�nde Bakanlığın �lg�l� b�r�mler� �le paylaşmak.

o) Proje sonuçlarının/çıktılarının tak�b�n� yapmak.
ö) Proje kapsamında �stenen b�lg�/belge talepler�ne cevap vermek.
Uzman havuzunun oluşumu ve uzmanların görevler�
MADDE 8 – (1) Ün�vers�teler�n konu �le �lg�l� bölümler�nde görevl�, en az doktor öğret�m üyes� unvanına

sah�p olan ve uzman havuzunda yer alması uygun bulunanlara �l�şk�n l�ste, da�re başkanlıkları tarafından sekretaryaya
b�ld�r�l�r ve sekretarya tarafından, Genel Müdürlükten onay alınarak uzman havuzu oluşturulur.

(2) Genel Müdürlük veya enst�tülerde görev yapan araştırmacı personel uzman havuzunun doğal üyes� olup
ayrıca olur alınmasına gerek yoktur.

(3) Uzmanların görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yen� tekl�f projeler� kör proje formatı üzer�nden, uzman değerlend�rme kr�terler�ne göre değerlend�rmek.



b) Devam eden projelerde, proje �zleme ek�b�nde yer alması durumunda projede bel�rt�len faal�yet ve
harcamalar yönünden projeler�n yer�nde �zlemes�n� ve kontroller�n� yaparak raporlamak.

Çağrı ve başvuru
MADDE 9 – (1) Kurulun her yıl �ç�n bel�rled�ğ� öncel�kl� konulara �l�şk�n proje başvurularının TAGEM'e

sunulması �ç�n, sekretarya tarafından her takv�m yılında b�r kez olmak üzere TAGEM �nternet sayfasında çağrıya
çıkılır.

(2) İlg�l�lerce, proje formatına uygun şek�lde hazırlanan projeler, çağrıda bel�rt�len süre �çer�s�nde TAGEM’e
�let�l�r.

Proje başvurularının değerlend�r�lmes�
MADDE 10 – (1) Başvurusu alınan projeler usul ve esaslarda bel�rt�len kr�terlere göre sırasıyla; sekretarya ön

değerlend�rmes�, da�re başkanlığı, uzman ve Kurul değerlend�rmeler� olmak üzere dört aşamalı b�r değerlend�rmeye
tab� tutulur. Değerlend�rme kr�terler� usul ve esaslarda bel�rlen�r.

(2) Kurul değerlend�rmes� aşamasına kadar olan, her b�r değerlend�rme aşamasında, kr�terlere uygun bulunan
projeler, b�r sonrak� değerlend�rme aşamasına gönder�l�r.

(3) Proje başvuru dönem�n�n b�t�m�n� müteak�p sekretarya, proje formatı bakımından projeler� usul ve
esaslarda bel�rt�len sekretarya ön değerlend�rme kr�terler�ne göre değerlend�rmeye tab� tutar ve sekretarya ön
değerlend�rme kr�terler�ne göre uygun bulunan projeler� ön değerlend�rmede yapılan tesp�tler �le b�rl�kte �lg�l� da�re
başkanlıklarına gönder�r.

(4) Da�re başkanlıkları her b�r projey�, da�re başkanlığı değerlend�rme kr�terler�ne göre yüz puan üzer�nden
değerlend�rerek yetm�ş ve üzer� puan alan projeler�, uzman değerlend�r�lmes� yapılmak üzere en az üç uzmana
gönder�r.

(5) Uzmanlar her b�r projey� uzman değerlend�rme kr�terler�ne göre, yüz puan üzer�nden değerlend�r�r ve
sonuçları Genel Müdürlüğün �lg�l� da�re başkanlığına gönder�r.

(6) Da�re başkanlıkları, da�re başkanlığı ve uzman değerlend�rmeler�ne �l�şk�n sonuçları, proje değerlend�rme
formuna �şleyerek sekretaryaya gönder�r.

(7) Uzmanlarca yapılan puanlamaların ortalaması yetm�ş ve üzer� olan projeler�n yürütücüler� veya
araştırmacısı, Kurul toplantısında, projes� �le �lg�l� b�r sunum yapar.

(8) Kurul üyeler�, her b�r projey� Kurul değerlend�rme kr�terler�ne göre, yüz puan üzer�nden değerlend�r�r. Bu
değerlend�rme sonucu aldığı puan ortalaması yetm�ş ve üzer� olan projeler, n�ha� puan hesaplanmasında d�kkate alınır.

(9) Kurul, puan ortalamasının %50’s� �le uzmanlar tarafından ver�len puanların ortalamasının %50’s�n�n alınıp
toplanması suret�yle, projeler�n n�ha� puanı hesaplanır ve bu projeler en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır.

(10) N�ha� puana göre en yüksek puandan başlanarak ve mevcut Destek Programı bütçe �mkânları d�kkate
alınarak desteklenecek projeler bel�rlen�r.

(11) Desteklenmes�ne karar ver�len projeler, Genel Müdürlük �nternet sayfasından �lan ed�l�r.
Proje rev�zyonu ve sözleşme
MADDE 11 – (1) Desteklenmes�ne karar ver�len projelerde, gerekl� görüldüğü durumlarda, sözleşme

yapılmadan önce �lg�l� da�re başkanlığı tarafından, sekretaryanın, da�re başkanlığının, uzmanların ve Kurulun tesp�tler�
doğrultusunda tekn�k, mal�, �dar� ve benzer� konularda rev�zyon yapılması talep ed�leb�l�r. Rev�zyon talep ed�len
projeler �le ancak bu talepler karşılandıktan sonra sözleşme �mzalanab�l�r.

(2) Rev�zyon sonrası sözleşme yapılacak projeler, da�re başkanlığı tarafından sekretaryaya b�ld�r�l�r.
(3) Sekretaryanın organ�ze ett�ğ� sözleşme tören�nde; proje yürütücüsü, yürütücü kurum �le proje ortağı

kurumun/kurumların �mzaya yetk�l� yönet�c�/yönet�c�ler� ve TAGEM Genel Müdürü arasında proje sözleşmes�
�mzalanır.

(4) Sözleşme sekretarya tarafından bel�rlenen formata göre düzenlen�r, tarafların hak ve yükümlülükler� �le
�dar�, mal� hükümler� ve d�ğer hususları kapsar.

Projeler�n başlatılması, gel�şme ve sonuç raporları, �zlenmes�, sonuçlandırılması ve sonuçlarının tak�b�
MADDE 12 – (1) Projeler, sözleşme �mzalandıktan sonra, sözleşmede bel�rt�len başlama tar�h�nde yürürlüğe

g�rer.
(2) Sözleşme �mzalandıktan sonra proje başlama tar�h�nde değ�ş�kl�k yapılamaz.
(3) Projeler�n tekn�k ve mal� gerçekleşmeler�n�n mevzuat ve formata uygun olarak yürütülüp yürütülmed�ğ�,

da�re başkanlığı tarafından, gel�şme ve yer�nde �zleme raporları vasıtasıyla tak�p ve kontrol ed�l�r.
(4) Gel�şme raporları yürütücü kurumun üst yazısı ek�nde �lg�l� yılın 15 Mayıs ve 15 Ek�m tar�hler�ne kadar

Genel Müdürlükte olacak şek�lde yılda �k� defa gönder�l�r.
(5) Gel�şme raporlarının geç gelmes� neden�yle da�re başkanlıklarınca hazırlanacak olan �nceleme raporları ve

ödemeye esas hak ed�ş belgeler�n�n, Kurul toplantısına yet�şt�r�lememes� ve buna bağlı olarak gel�şme raporu �le �lg�l�
ödeme ve benzer� kararların alınamaması durumunda meydana gelecek gec�kmelerden, Genel Müdürlük sorumlu
tutulamaz.

(6) Projeler�n yer�nde �zleme organ�zasyonu, �lg�l� da�re başkanlığı tarafından yapılır.



(7) Harcama yapılmasa b�le projeler her takv�m yılı �ç�n en az b�r kez yer�nde �zlen�r. Ancak projen�n �lk
gel�şme raporu gönder�lme tar�h� 15 Ek�m olan projelerde, henüz harcama yapılmamış �se �lk takv�m yılı �ç�n yer�nde
�zleme yapılmayab�l�r.

(8) Proje �zleme ek�b� tarafından yer�nde �zleme sonucu hazırlanan rapor da�re başkanlığına �let�l�r.
(9) Yer�nde �zleme ve gel�şme raporları �le ek�nde yer alan harcama belgeler�, da�re başkanlığı tarafından

�ncelen�r ve değerlend�r�l�r.
(10) İnceleme ve değerlend�rme sonucu, da�re başkanlığı tarafından hazırlanan �nceleme raporu ve ödemeye

esas hak ed�ş belges� sekretaryaya gönder�l�r.
(11) İnceleme raporları ve ödemeye esas hak ed�ş belgeler� doğrultusunda, sekretarya tarafından hazırlanan

tutanak taslağı, karara bağlanmak üzere Kurula sunulur.
(12) Proje yürütücüsü, proje süres�n�n b�t�m�nden sonra üç ay �ç�nde, formatına uygun olarak hazırlayacağı

taslak proje sonuç raporunu, yürütücü kurum üst yazısı ek�nde Genel Müdürlüğe gönder�r.
(13) Sonuç raporunda, proje kapsamında elde ed�len b�l�msel bulgu, b�lg�, teknoloj�, alternat�f öner�, senaryo,

gel�şme ve benzer� sonuçlara yer ver�l�r.
(14) Projede elde ed�len sonuçları/çıktıları göster�r proje çıktı b�ld�r�m formu sonuç raporu �le b�rl�kte

gönder�l�r.
(15) Da�re başkanlığı, taslak sonuç raporunu �nceler ve proje yürütücüsünden bazı çalışmaların yen�den

yapılmasını talep edeb�l�r veya sonuç raporunda rev�zyon yapılmasını �steyeb�l�r. Bu durumda gerekl� düzeltmeler
proje yürütücüsü tarafından yapıldıktan sonra sonuç raporu Kurulda değerlend�r�l�r.

(16) Sonuçlanan projelerden, proje konusu Bakanlığın d�ğer b�r�mler� tarafından bel�rlenenlere öncel�k
ver�lerek, da�re başkanlıkları tarafından sunulması gerekl� görülenler, Kurul toplantısında proje
yürütücüsü/araştırmacısı tarafından sunulur.

(17) Sonuç raporları, Kurul tarafından kabul ed�l�r veya rev�zyon �sten�r, proje yürütücüsü tarafından gerekl�
düzeltmeler�n yapılmaması durumunda �se redded�l�r.

(18) Sonuç raporunun Kurul tarafından kabulü �le projeler sonuçlandırılır.
(19) Da�re başkanlıkları tarafından gerekl� görülmes� veya Bakanlığın �lg�l� b�r�mler�nden talep ed�lmes�

durumunda sonuçlanan projeler �le �lg�l� proje sonuç raporları ve/veya proje sonucu elde ed�len çıktılar �lg�l� Genel
Müdürlükler, enst�tüler ve Bakanlığın d�ğer b�r�mler� �le paylaşılab�l�r.

(20) Proje yürütücüler�, sonuç raporlarının Kurul toplantısında kabul ed�ld�ğ� tar�h�n altıncı ve on �k�nc� ayı
sonunda olmak üzere, �k� defa projede elde ed�len sonuçları/çıktıları göster�r proje çıktı b�ld�r�m formunu hazırlayarak
Genel Müdürlüğe gönder�r.

(21) Da�re başkanlıkları, desteklenen projeler�n sonuçlarının/çıktılarının tak�b�n�, sonuç raporlarının
kabulünden �t�baren b�r yıl süreyle, proje çıktı b�ld�r�m formu ve gerekl� görülmes� durumunda yer�nde �zleme yaparak
gerçekleşt�r�r.

Ödenekler�n kullandırılması
MADDE 13 – (1) Destek ödemes�; tarımsal destekleme bütçes�nden, Kurul tutanağında karara bağlandıktan

sonra, yürütücü kurum adına T.C. Z�raat Bankası şubeler� nezd�nde açılmış proje hesabına yapılır.
(2) Projen�n başlama tar�h�nden önce ve/veya süre uzatımı dâh�l, proje süres�n�n b�t�m�nden sonra yapılan

harcamalara �l�şk�n destek ödemes� yapılmaz.
(3) Destek Programı kapsamında avans ödemes� yapılmaz.
(4) Projede kullanılmak ve araştırmanın gerekt�rd�ğ� m�ktar ve ölçüyle sınırlı olmak kaydıyla Destek Programı

bütçes�nden desteklenecek harcama kalemler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) T�car� üret�m yapılab�lecek büyüklük ve kapas�tede olanlar har�ç olmak üzere; alet, mak�ne, teçh�zat,

yazılım ve donanım alımları.
b) Tarımsal alet ve ek�pmanların k�ralama ücretler� (projede kullanılması gerekl� olan traktör, b�çerdöver,

m�bzer, pulluk, �laçlama mak�nası ve benzer� tarımsal alet ve ek�pmanlar).
c) T�car� üret�m yapılab�lecek m�ktarlarda olanlar har�ç olmak üzere sarf malzeme alımları.
ç) Araştırmanın gerekt�rd�ğ� m�ktar ve ölçüde yem, tohum, �laç, gübre ve benzer� g�rd� alımları.
d) Projede �ht�yaç duyulan h�zmet alımı g�derler� (anket, deneme, anal�z, ekonometr�k modelleme, tasarım ve

benzer�).
e) B�na, laboratuvar g�b� yapılar har�ç olmak üzere, projede kullanılan c�haz, ek�pman, sera ve benzer�

materyal�n bakım onarım ücretler�.
f) Tesc�l, patent ve sert�f�kasyon ücretler�.
(5) Bakanlık tarafından desteklenen projelerde, bütçe/harcama kalemler�ne �l�şk�n destek üst l�m�tler� ve

şartları, usul ve esaslarda bel�rlen�r. Ancak Bakanlığın proje başına vereb�leceğ� destek üst l�m�t�n�n aşılmaması
şartıyla da�re başkanlığı bel�rl� projeler �ç�n proje yürütücüsünün gerekçel� taleb�n� uygun bulması durumunda usul ve
esaslarda bütçe/harcama kalemler� bazında bel�rlenen Bakanlık destek üst l�m�tler�n�, mak�ne-teçh�zat bütçe kalem�
har�ç olmak kaydıyla artırab�l�r.

(6) Destek Programı bütçes�nden desteklenmeyecek harcama kalemler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:



a) Her türlü sermaye kullanım mal�yet�, promosyon malzemes�, pazarlama ve t�car� amaçlı reklam g�derler�.
b) Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme g�derler�, gel�şme ve sonuç raporları �le bunlara a�t basım g�derler�.
c) Tesc�l, patent ve sert�f�kasyon g�derler� har�ç, projen�n sonuçlarının t�car� uygulamaya dönüştürülmes� �ç�n

yapılacak g�derler.
ç) Destek Programı bütçes�nden desteklenecek harcamalarda bel�rt�lenlerden, araştırma projes�n�n gerekt�rd�ğ�

kapas�te/m�ktarlar har�ç olmak üzere, t�car� üret�me yönel�k büyük kapas�tedek�/m�ktardak� alet, ek�pman, hayvan
(�nek, koyun, keç�, manda, tavuk ve benzer�) ve sarf malzemes� (yem, tohum, �laç, gübre ve benzer�) alımları.

d) Tarımsal alet ve ek�pmanların (traktör, b�çerdöver, m�bzer, pulluk, �laçlama mak�nası ve benzer�) satın alımı.
e) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su g�derler�.
f) İnşaat ve altyapı g�derler�.
g) Proje ek�b�nde yer alan veya almayan personele ödenecek burs, maaş ve benzer� ücretler.
ğ) Havale, s�gorta, banka mal�yetler� g�b� mal� h�zmet mal�yetler�.
h) B�na, araz� alımları ve k�ralamaları.
ı) Taşıt alımı ve taşıt k�ralamaları.
�) Başka b�r fon kaynağından f�nanse ed�len kalemler.
j) Yurt �ç� ve yurt dışı seyahat g�derler�.
k) Çalıştay, fuar, tanıtım, konferans, sempozyum ve toplantı g�b� organ�zasyonlara �l�şk�n g�derler.
l) Danışmanlık ve eğ�t�m ücretler�.
m) B�lg�sayar, fotoğraf mak�nası, yazıcı, kamera, har�c� bellek, telefon, projeks�yon c�hazı, kl�ma, buzdolabı,

bulaşık mak�nası, kırtas�ye malzemes�, eld�ven, kağıt havlu ve benzer� alımlar.
n) İşç�l�k ücretler�.
o) Nakl�ye g�derler�.
ö) Proje �le �lg�s� olmayan g�derler.
Projede değ�ş�kl�k talepler�
MADDE 14 – (1) Devam eden projelere �l�şk�n değ�ş�kl�k talepler� değerlend�r�l�rken aşağıdak� hususlar

d�kkate alınır:
a) Projelerdek� öngörülmeyen g�derler ve/veya mal�yet artışlarından kaynaklı sorunların g�der�lmes� amacıyla

yürütücü kurumun gerekçel� başvurusu üzer�ne, �lg�l� da�re başkanlığının uygun görüşü ve Kurul kararı �le Bakanlıkça
projeye ver�len destek tutarında artış yapılab�l�r. Yapılacak destek tutarındak� artış, Bakanlık desteğ�n�n %10’unu
geçemez.

b) Mücb�r sebepler har�c�nde, yürütücü kurumun gerekçel� başvurusu üzer�ne, da�re başkanlığının uygun
görüşü �le projen�n süres� en fazla b�r yıl uzatılab�l�r. Ancak ıslah projeler�nde, �lg�l� da�re başkanlığının görüşü �le
Kurul tarafından, projen�n süres� üç yıla kadar uzatılab�l�r.

c) Yürütücü kurumlar, desteklenen projeler�n� başka kurum/kuruluşlara devredemezler. Ancak ün�vers�teler�n
yürütücü olduğu projelerde, proje yürütücüsünün başka b�r ün�vers�teye geçmes� veya ün�vers�ten�n bölünmes�
durumlarında, dev�r eden �le dev�r alan ün�vers�ten�n, karşılıklı olarak dev�r �şlem�n� kabul etmes� ve yazışma �le bu
hususu belgelemes� koşulu ve Kurulun uygun kararı �le proje devred�leb�l�r. Bu projeler �ç�n aynı şartlarda yen�
sözleşme �mzalanır ve proje �le �lg�l� her türlü hak ve sorumluluk dev�r alan ün�vers�teye a�t olur. Ayrıca o zamana
kadar alınan tüm mak�ne, teçh�zat ve sarf malzemeler� yürütücülüğü dev�r alan ün�vers�teye koşulsuz devred�lmes�
gerek�r.

ç) Yürütücü kurum tarafından proje ortağı kurumun değ�şt�r�lmes�n�n talep ed�ld�ğ� durumlarda, bu talepler
hakkında kararı �lg�l� mevzuata göre Kurul ver�r.

d) Yürütücü kurum tarafından proje ek�b�nden b�r k�ş�n�n değ�şt�r�lmes�n�n talep ed�ld�ğ� durumlarda, bu
talepler �lg�l� da�re başkanlığı tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır ve yürütücü kuruma b�ld�r�l�r.

e) Desteklenen projelere �l�şk�n proje yürütücüsü/yürütücü kurum tarafından gerekçel� olarak sunulan d�ğer
değ�ş�kl�k talepler�, �lg�l� mevzuata göre karara bağlanır. Mevzuatta bel�rt�lmeyen hususlarla �lg�l� değ�ş�kl�k talepler�
hakkında n�ha� kararları �se Kurul ver�r.

Proje yürütücüsü ve yürütücü/ortağı kurumun sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Proje yürütücüsü, proje kapsamındak� faal�yetler �le mal ve h�zmet alımlarının bu Tebl�ğ

hükümler�ne ve usul ve esaslara uygun olarak gerçekleşt�r�lmes�nden sorumludur.
(2) Proje yürütücüsü ve yürütücü kurum, proje uygulamalarının mevzuat ve sözleşmeye göre

gerçekleşt�r�lmes�nden, alım-satımlara ve d�ğer uygulamalara yönel�k tüm belgeler�n asıllarının gerekt�ğ�nde �braz
ed�lmek üzere proje b�t�ş tar�h�nden �t�baren beş yıl süre �le muhafazasından sorumludur.

(3) Proje yürütücüsü/ortağı kurumun ve proje yürütücüsünün d�ğer sorumlulukları sözleşmeyle bel�rlen�r.
F�kr�, sınaî mülk�yet hakları ve tel�f hakları
MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projeler�n gerçekleşt�r�lmes� sonucunda ortaya çıkan b�lg�,

eser, buluş, tesc�l, patent, faydalı model, teknoloj� g�b� her türlü f�kr� ürün ve proje çıktıları üzer�ndek� f�kr� ve sınaî
mülk�yet haklarına �l�şk�n hususlar, proje sözleşmes� �le düzenlen�r.



(2) Proje yürütücüler�, Bakanlığın desteğ�n� bel�rtmek şartıyla yurt �ç�nde veya yurt dışında, araştırma �le �lg�l�
b�l�msel yayın yapab�l�r. Ancak b�l�msel yayın yapılması �ç�n �z�n alınması şartı get�r�len projelerde b�l�msel yayın
yapılmadan önce Genel Müdürlükten �z�n alınır.

(3) Proje kapsamında yapılan b�l�msel yayınların b�r örneğ�n�n, gel�şme ve sonuç raporunun ek�nde Genel
Müdürlüğe gönder�lmes� zorunludur.

(4) Proje �le �lg�l� yayınlarda, yardımcı personel har�ç, proje ek�b�nde yer alan k�ş�ler�n �s�mler� yazılır.
(5) Projeler �le �lg�l� kamu kurumları dışında üçüncü taraflardan gelen b�lg�/belge talepler� Genel Müdürlük

tarafından karşılanmaz.
Mülk�yet �şlemler�
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ çerçeves�nde alımı desteklenen malzeme, alet, mak�ne-teçh�zat, yazılım-donanım

ve benzer� materyal�n mülk�yet�n�n k�me a�t olacağı proje sözleşmes� �le bel�rlen�r.
Et�k kurallara uyma yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Proje ek�b� ve yürütücü/ortağı kurum, aşağıda bel�rt�len et�k �lkelere uygun hareket etmek

zorundadır:
a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları et�k davranış �lkeler�n� düzenleyen tüm mevzuat hükümler�ne

uymak ve uyulmasını sağlamak.
b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerekt�ğ� hallerde, tüm mevzuat hükümler�ne ve

uluslararası et�k �lkeler�ne uygun hareket etmek.
c) Projen�n yürütülmes� sırasında evrensel n�tel�kl� b�l�msel araştırma ve yayın kurallarına uymak.
ç) (a), (b) ve (c) bentler�nde yer alan �lkelere uyulmadığı durumların tesp�t� hal�nde, �lg�l� mevzuat

hükümler�ne göre hareket etmek.
Mücb�r sebepler
MADDE 19 – (1) Bu Tebl�ğ çerçeves�nde mücb�r sebep sayılab�lecek hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kısm� veya genel seferberl�k �lanı veya grev.
b) Yurt �ç�/yurt dışı materyal tem�n ed�lememes�.
c) Proje yürütücüsü veya b�r�nc� derece yakınının, uzun süre yataklı/ağır tedav� gerekt�ren hastalığının

oluşması veya ölümü neden�yle proje yürütücüsünün projey� yürütemeyecek olması ve proje yürütücülüğü
yapab�lecek başka b�r k�ş�n�n bulunamaması.

ç) Sabotaj veya patlamaların meydana get�rd�ğ� sonuçlar.
d) Yangın, sel, deprem veya d�ğer doğal afetler �le salgın hastalıklar.
e) Ağır ekonom�k bunalım neden�yle veya başka sebeplerle olağanüstü hal �lanı.
f) Destek Programına �lg�l� Cumhurbaşkanlığı Kararında yer ver�lmemes� ya da Bakanlığın Ar-Ge desteğ�n�

�ptal etmes� veya Bakanlık dışında b�r kuruma devretmes�.
g) Projen�n yürütülmes�n� öneml� ölçüde etk�leyecek n�tel�kte b�tk� ve hayvan salgın hastalığının ortaya

çıkması.
Proje desteğ�n�n durdurulması ve �ptal�
MADDE 20 – (1) Mücb�r sebeplerle geç�c� olarak yürütülemez hale gelen projeler, proje yürütücüsü/yürütücü

kurumun başvurusu ve/veya söz konusu hususların, da�re başkanlığı/proje �zleme ek�b� tarafından tesp�t ed�lmes�
durumunda, Kurul kararı �le mücb�r sebep süres�nce veya bel�rlenecek b�r süre boyunca durdurulab�l�r.

(2) Proje desteğ�; durdurma gerekçeler�n�n ortadan kalktığının, proje yürütücüsü/yürütücü kurum tarafından
Genel Müdürlüğe b�ld�r�lmes� ve/veya da�re başkanlığı/proje �zleme ek�b� tarafından tesp�t� üzer�ne Kurul kararı �le
yen�den başlatılır. Durdurma süres� proje b�t�ş tar�h�ne �lave ed�l�r.

(3) Mücb�r sebeplerle projen�n yürütülmes�n�n mümkün olmayacağının anlaşıldığı durumlarda, söz konusu
projeye ver�len destek, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun, başvurusu veya bu durumun da�re başkanlığı/proje
�zleme ek�b� tarafından tesp�t� üzer�ne, Kurul kararıyla �ptal ed�l�r. Bu fıkraya göre desteğ� �ptal ed�len projeler �ç�n
proje sah�b� yürütücü kurumdan o tar�he kadar yapılan ödemeler�n �ades� �stenmez. Bu projelerde Bakanlık desteğ�yle
alınmış alet, mak�ne, teçh�zat, yazılım ve donanımdan, da�re başkanlığı tarafından uygun görülenler �le Bakanlık
desteğ�yle alınmış ancak kullanılmamış durumda olan sarf malzemeler�n tamamı, Kurul kararı alınarak Genel
Müdürlüğe bağlı enst�tülere tesl�m ed�lmes� �sten�r. Tesl�m ed�lmes� �stenen materyallerle �lg�l� proje yürütücüsü
kurum veya proje ortağı kurum hak �dd�asında bulunamaz.

(4) Proje yürütücüsünün/yürütücü kurumunun kusur ve �hmaller�nden kaynaklı olarak projen�n formatına,
�çer�ğ�ne veya sözleşmeye uygun şek�lde yürütülmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, proje durdurularak olumsuzlukların
g�der�lmes� �ç�n Kurul tarafından süre ver�leb�l�r veya süre ver�lmeden proje desteğ� doğrudan �ptal ed�lerek projeye
yapılmış olan destek ödemeler� haksız ödeme olarak değerlend�r�l�r ve 21 �nc� maddeye göre �şlem yapılır. Süre
ver�lmes� durumunda, söz konusu olumsuzlukların ver�len sürede g�der�ld�ğ�n�n, da�re başkanlığı/proje �zleme ek�b�
tarafından tesp�t ed�lmes� durumunda proje Kurul kararı �le yen�den başlatılarak durdurulduğu süre kadar proje b�t�ş
tar�h�ne �lave ed�l�r. Ancak olumsuzlukların g�der�lmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde proje desteğ� Kurul kararı �le �ptal ed�lerek
projeye yapılmış olan destek ödemeler� haksız ödeme olarak değerlend�r�l�r ve 21 �nc� maddeye göre �şlem yapılır.



(5) Bakanlıktan veya başka b�r kurum/kuruluştan daha önce desteklenm�ş olan mükerrer projeler
desteklenmez. Bakanlıkça desteklenen projeye başka b�r kurum veya kuruluştan, destek kapsamında olan kalemler�
�ç�n destek alındığının tesp�t� hal�nde proje �ç�n yapılmış Bakanlık destekleme ödemeler� haksız ödeme olarak
değerlend�r�l�r. Söz konusu durumlarda sözleşme �mzalanmış olsa dah� Bakanlık tarafından sözleşme tek taraflı olarak
feshed�l�r ve 21 �nc� maddeye göre �şlem yapılır.

(6) Gel�şme raporunun gönder�lmemes� veya bu Tebl�ğde bel�rt�len tar�hlerden geç gönder�lmes� durumunda,
Kurulda görüşülemeyen proje �ç�n proje yürütücüsü kurum, �lg�l� da�re başkanlığınca uyarılır, bu hususun tekrarı
durumunda proje desteğ� Kurul tarafından �ptal ed�lerek projeye yapılmış olan destek ödemeler� haksız ödeme olarak
değerlend�r�l�r ve 21 �nc� maddeye göre �şlem yapılır.

(7) Sonuç raporunun bu Tebl�ğde bel�rt�len süre �çer�s�nde gönder�lmemes� durumunda, �lg�l� da�re
başkanlığınca proje yürütücüsü ve proje yürütücüsü kurum uyarılır, uyarılara rağmen sonuç raporunun
gönder�lmemes� durumunda proje desteğ� Kurul kararıyla �ptal ed�lerek projeye yapılmış olan destek ödemeler� haksız
ödeme olarak değerlend�r�l�r ve 21 �nc� maddeye göre �şlem yapılır.

(8) Yürütücü kurum tarafından süres�nden önce proje desteğ�n�n �ptal ed�lmes� talep ed�ld�ğ� durumda, bu talep
Kurul tarafından karara bağlanarak destek �ptal ed�lerek projeye yapılmış olan destek ödemeler� haksız ödeme olarak
değerlend�r�l�r ve 21 �nc� maddeye göre �şlem yapılır.

İdar� yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Da�re başkanlıkları proje kapsamındak� harcamalara �l�şk�n gel�şme raporları ek�nde

kend�ler�ne �braz ed�len belgeler�n, yetk�ler� kapsamındak� kontrolünden ve kend� hazırladıkları belgelerden
sorumludur. Bu yükümlülüğü yer�ne get�rmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar �le ödemelerden haksız yere
yararlanmak üzere sahte veya �çer�ğ� �t�barıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, gerekl� �dar�
�şlemler yapılarak hukuk� ve ceza� süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeler�, ödeme tar�h�nden �t�baren 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate
alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le b�rl�kte anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır. Haksız ödemen�n yapılmasında
ödemey� sağlayan, belge veya belgeler� düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ger� alınacak tutarların tahs�l�nde
müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Destek Programı kapsamında yapılan destekleme ödemeler�nden, �dar� hata sonucu düzenlenen belgelerle
yapılan ödemeler har�ç olmak üzere haksız yere yararlandığı tesp�t ed�lenler �le �dar� hata sonucu sehven yapılan fazla
ödemey� �ade etmeyenler, beş yıl süreyle h�çb�r destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddes�ne göre yapılacak �ş ve �şlemler Kurul
tarafından değerlend�r�l�p karara bağlanır ve Genel Müdürlük tarafından �lg�l� b�r�mlere b�ld�r�l�r.

D�ğer hususlar
MADDE 22 – (1) Destekleme Programına başvuru şartları, değerlend�rme kr�terler�, projeler�n

uygulanmasına, harcamaların ve ödemeler�n gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n d�ğer hususlar �le bu Tebl�ğde bel�rt�lmeyen
hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslarda düzenlen�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 23 – (1) 12/3/2020 tar�hl� ve 31066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma ve Gel�şt�rme

Destek Programına İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2019/65) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce sözleşmes� �mzalanan projeler

hakkında, �lg�l� projeler sonuçlanıncaya kadar sözleşmeler�n�n �mzalandığı tar�hte yürürlükte olan Tebl�ğ hükümler�
uygulanır.

(2) Kurul üyeler�nden görev süres� devam edenler �ç�n yen�den görevlend�rme yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2021 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
 


