SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası : 5593
Kanun Kabul Tarihi : 01/03/2007
Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26455

Madde 1 - 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"h) Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek amacıyla, ülkemizdeki sanayi
kuruluşlarının yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversiteleri ile işbirliği yaparak teknolojik
araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar yapmak, araştırma ve
geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün patenti, yatırımı ve pazarlaması
konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin
usûl ve esaslar ile yönetmelikleri hazırlamak,"
"Bakanlık bütçesinden birinci fıkranın (h) bendine göre, yükseköğretim kurumlarına
araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin
bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir.
Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve
muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir.
Hazırlanan programlara ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlileri ve
hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden
gerçekleştirilir. Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje
kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yüksek öğretim
kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere
proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer
kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje
sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir."
Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

