T.C.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

YÖNERGESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1.(1) Bu yönerge, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanları tarafından önerilen bilimsel
araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin
yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2. (1) Bu yönerge, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve
desteklenmesi için Komisyona sunulan Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesi ile usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3. (1) Bu yönerge; “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 Sayılı Kanun’la değişik
58.maddesi” ile “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” ve
“Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin
Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve
Usuller” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Madde 4.
(1) Bu yönergede geçen;
a. Yükseköğretim Kurumu: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
b. Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
c. Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
d. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya
ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
1

T.C.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

YÖNERGESİ
kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya
dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek
projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini,
e. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonunu,
f.

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde
uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan üniversitemiz mensubu
araştırmacıyı,

g. Yardımcı Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projesinin yürütülebilmesi için, Proje
Yürütücüsü tarafından proje ekibi içinde görevlendirilen öğretim elemanları, proje
konusunda lisans ve lisansüstü öğrenimine devam eden üniversitemiz öğrencilerini veya
lisans mezunlarını,
h. BAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1.
maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel sekretaryanın
yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve
işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumlu birimini,
i.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin
yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

j.

Hakem: Proje önerilerinin değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projenin
kapsadığı alanda uzmanlığı bulunan bilim insanlarını,

k. Sözleşme Protokolü: Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya
görevlendireceği Rektör Yardımcısı ile projelerin yürütücüleri ve Tez projelerinde
lisansüstü öğrenci tarafından imzalan protokolü,
İfade eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
BAP Komisyonu
Madde 5. (1) BAP Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının
başkanlığında Fen, Sağlık, Eğitim, Sosyal Bilimler ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürleri, BAP
Koordinasyon Birimi Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen,
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uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce
taranan dergilerde atıf yapılan altı öğretim üyesinden oluşur.
(2) BAP Komisyonu üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca BAP Komisyonunun asıl üyelerinin herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
(3) Görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen komisyon üyeleri,
Senato’nun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilir.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye
görevlendirilir.
BAP Komisyonu’nun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 6. (1) BAP Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, BAP
Komisyonu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
BAP Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları
Madde 7. (1) Komisyonun aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a. Proje başvuru takvimini hazırlar,
b. Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar,
c. Projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler,
d. Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak sözleşme protokolünü hazırlar,
e. Proje başvuru koşulları, başvuruların değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi,
izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler,
f.

Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini
hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip
desteklenmeyeceğine karar verir,

g. Proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara
raporları değerlendirir ve/veya değerlendirmesini hakem görüşlerine de başvurarak
karara bağlar,
h. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek
karara bağlar,
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i.

Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun
uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten
kaldırabilir,

j.

Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir,

k. Ülkemiz ve Yükseköğretim Kurumu bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma
alanlarını ve konularını belirler,
l.

Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler
hakkında Rektöre rapor sunar,

m. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü
Madde 8. (1) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim
kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf
indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf
yapılan ve Rektöre /ilgili Rektör yardımcısına karşı sorumlu olan öğretim üyesidir.
Koordinatörün Görevleri:
Madde 9. (1) Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a. BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları
doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
b. Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına
vekâlet etmek,
c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
d. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,
e. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,
f.

Birim ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

g. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel
yazılı raporlar sunmak,
h. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Türleri
Madde 11. (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje
türleri aşağıda sıralanmıştır. Belirtilen proje türleri BAP Komisyonunun önerisi ve Senatonun onayı
ile uygulamadan kaldırabilir ve / veya yeni proje türleri oluşturulabilir.
1. Bireysel Araştırma Projeleri (BRP): Doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık
ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanları
tarafından hazırlanan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
2. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı öğrencilerin lisansüstü
tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma
projeleridir.
3. Hızlı Destek Projesi (HZP): Normal araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa
süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en
fazla 12 ay ile sınırlıdır.
4. Güdümlü Projeler (GDM): Üniversite Yönetiminin veya BAP Komisyonu’nun gerekli
gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir. BAP Komisyonu bu tür
projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.
5. Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği
öncelikli alanlar da dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli
alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir.
Bu kapsamdaki desteklere TÜBİTAK destek programlarına başvurusu yapılmış ve
değerlendirme raporu “C” seviyesinde ret edilen projeler için başvuru yapılabilir. BAP
Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri
öngörebilir.
6. Diğer Kurumlarca Fonlanan Araştırmalar İçin Destek Projesi (DKP): Yükseköğretim
Kurumu dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya
geçilmiş olan ve Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı
bilimsel araştırma projelerinin başarımlarının artırılması amacıyla hazırlanan destekleyici
projelerdir. Bu kapsamda TÜBİTAK 1001 programında olduğu gibi yeni bilgiler üretilmesi,
bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel
esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Alt yapı oluşturmaya
yönelik projeler ile sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler destek kapsamı dışındadır.
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7. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LOK): Yükseköğretim Kurumunun 4 yıl ve
üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına
kayıtlı başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine
özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma
projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca lisans
öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir.
8. Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri: Ülkenin ve Üniversitenin bilim
politikalarına
araştırmacıların

uygun

olarak

tanınırlıklarının

araştırmacı
ve

alt

dolayısıyla

yapısının
ulusal

ve

geliştirilmesi

amacıyla,

uluslararası

araştırma

işbirliklerinin artırılması, araştırma ortamlarının ve olanaklarının iyileştirilmesi, ulusal ve
uluslararası organizasyonlardan daha fazla araştırma desteği alabilmelerinin teşvik
edilmesi, yurt dışı araştırma ve bilimsel deneyimlerinin geliştirilmesi ile araştırmacıların
bilimsel çalışmalarının ülkemize daha fazla katma değer yaratması amacıyla patent veya
tescil belgesi gibi girişimlerinin desteklenmesine yönelik projelerdir.

Bu kapsamda

sağlanacak destek türleri aşağıda verilmiştir.
a. Bilimsel/Sanatsal/Sportif Etkinliklere Katılım Desteği (BEK)
Araştırmacıların bilimsel çalışmalarının sonuçlarını sunabilmeleri için uluslararası
kongre, konferans, sempozyum, sanatsal veya sportif etkinliklere katılımlarına yönelik
destek projeleridir. Bu kapsamda sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri BAP
Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.
b. Bilimsel/Sanatsal/Sportif Toplantı Düzenleme Desteği (BTD):
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel
içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının
hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı (veya elektronik
ortamda yayımlandığı) bilimsel toplantıların düzenlenmesine ve özgün sanatsal
eserlerin üretildiği/sergilendiği uygulamaya yönelik destek projeleridir.
c. Uluslararası Bilimsel/Sanatsal/Sportif Deneyim Geliştirme Desteği (BID):
Üniversitemiz araştırmacılarının, yurt dışındaki üniversitelerde veya Ar-Ge odaklı
kuruluşlarda akademik ve bilimsel deneyiminin geliştirilmesi amacıyla yürütecekleri
çalışmalara yönelik destek projeleridir.
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d. Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (MPD):
Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla,
Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışmalarından elde edilen sonuçlara yönelik
fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent veya faydalı model tescili gibi
süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik destek projeleridir.
e. Araştırma Altyapısı Bakım ve Onarım Desteği (BOD):
Birimlerin araştırma altyapılarının iyileştirilmesi ve işler tutulması amacıyla mevcut
bulunan makine veya teçhizatın bakım, onarım veya kalibrasyonuna yönelik destek
projeleridir.
f.

Bilimsel Literatüre Katkı Desteği (BLK):
Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışma ve araştırmalarına ait sonuçların
yayımlanması suretiyle bilimsel literatüre daha fazla katkı sağlamaları ve bu suretle
tanınırlıklarının artırılarak araştırma işbirliği potansiyellerinin yükseltilmesine yönelik
destek projeleridir. Bu kapsamda, araştırmacılarımızın Üniversitemiz Yayın Komisyonu
tarafından desteklenmesi uygun bulunan bilimsel kitapların yayımlanmasına yönelik
destekler sağlanır.

g. Araştırmacı Potansiyelinin Geliştirilmesi Desteği (APGD)
Üniversitemiz araştırmacılarının, bir önceki takvim yılındaki akademik ve idari
üretkenlikleri dikkate alınarak, sağlanan destek projeleridir. Bu kapsamda sağlanacak
destekler araştırmacıların üretkenlikleri ve üniversitemizin gelişimine sağladıkları
katkı ile ilişkili olarak BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Proje Başvurusu
Madde 12. (1) Proje başvuruları BAP Koordinasyon Birimi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi
kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, BAP Koordinasyon
Birimi Koordinatörünün BAP Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan
edilir.
(2) Ek süreler dahil süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan Proje
yürütücüleri ilgili projelerini başarıyla sonuçlandırmadan, herhangi bir türde yeni bir proje
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başvurusu gerçekleştiremez ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar. Ancak geçerli
mazeretleri BAP komisyonunca uygun görüldüğü takdirde projelerini tamamlamaları için ek süre
verilebilir ve/veya başvuru kısıtlamaları kaldırılabilir.
(3) Araştırmacıların eş zamanlı olarak yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje
sayıları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.
(4) Lisansüstü tez projeleri için destek başvurusu, tez konusunun lisansüstü çalışmanın
yürütüldüğü enstitü veya fakültenin yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir.
Başvuru aşamasında lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim
üyesinin danışman olarak görev yaptığını ve tez konusunu belirten bir yazının BAP Koordinasyon
Birimine sunulması zorunludur.
Projelerin Değerlendirilmesi
Madde 13. (1) BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp
sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında
şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon değerlendirmesine sunulur.
(2) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak Komisyon tarafından
doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu
tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. BRP Projeleri için hakemlerin en az birinin,
Yükseköğretim kurumunun dışından olması tercih edilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve
proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin
desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.
(3) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü
sunumda bulunmalarını isteyebilir.
(4) BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün veya Rektörün
konuyla ilgili görevlendireceği Rektör Yardımcısının onayına sunulur ve onaylanan projeler için
uygulamaya geçilir.

ALTINCI BÖLÜM
Projelerin Yürütülmesi Ve İzlenmesi
Proje Protokolü
Madde 14. (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği Rektör
Yardımcısı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleşme protokolü imzalanır. Proje yürütücüleri
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protokolde belirtilen tüm hususlara, BAP Yönergesi ve Uygulama İlkelerine uymakla yükümlüdür.
Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen
yürütücülerin, proje türüne göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları BAP
Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP
Koordinasyon Birimince herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından
sonra yasal bir mazereti olmaksızın 2 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalamayan ve en geç altı
ay içerisinde ön görülen iş paketlerine yönelik çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.
Ara Raporlar
Madde 15. (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara
raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak
BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından
değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine
gönderebilir.
Sonuç Raporu
Madde 16. (1)Proje yürütücüsü, projenin bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını
içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç
Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim
Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Ayrıca, var ise proje kapsamında
gerçekleştirilmiş yayınlar da Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Birime sunulur. Tez
projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya
fakülteden alınmış bir belgeyi de Birime teslim etmek zorundadır. Çalışmanın BAP Birimi
tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye
alınmaz. Sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp
sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem görüşüne başvurarak da
değerlendirmesini yapabilir.
(2) Tez Projeleri dışındaki Araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve elde
edilen sonuçlar, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta
yeterlik tezlerinde kullanılamaz. Bu kapsamdaki sonuçlar, ancak literatürdeki diğer kaynakların
kullanıldığı oranda ve kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Proje Sonuçlarının Yayımlanması
Madde 17. (1) Proje sonuçlarının yayımlanmasında uygulanacak ilkeler BAP Komisyonu tarafından
belirlenerek duyurulur.
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(2) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her
türlü yayında, “Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research Fund of
the Yuzuncu Yil University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin
bulunması zorunludur.
(3) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen
yayınların Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur.
Madde 18. (1) Projelerden (DKP hariç) elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak ticari getirisi olan uygulama için
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması zorunludur. Ancak, konuyla ilgili olarak
yürürlüğe alınan kanuna dayalı yasal düzenlemeler bulunması halinde BAP Komisyonu ilgili
kanunlara uygun olarak bu konudaki uygulama esaslarında düzenlemeler yapabilir.
Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması
Madde 19. (1) Araştırma projeleri en çok iki yıl (24 ay) içerisinde tamamlanır. Proje
yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için 1 yıla kadar ek süre
verilebilir. Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 1 ay önce
gerçekleştirilmesi gerekir.
Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları
Madde 20. (1) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl Komisyon tarafından
belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri yaygın
olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir.
Madde 21. (1) Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına
göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişiklikleri proje yürütücüsünün gerekçeli
talebi üzerine BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi
üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ilgili yönetmelikte belirtilen oranları aşmamak üzere ek
kaynak sağlanabilir. Proje türlerine göre sağlanabilecek ek bütçe miktarı BAP Komisyonu
tarafından belirlenerek duyurulur. Ek bütçe taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en
geç 45 gün önce gerçekleştirilmesi gerekir.
Madde 22. (1) Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat
giderleri Komisyon tarafından belirlenecek uygulama esaslarına uygun olarak karşılanabilir.
Madde 23. (1) Üniversitemizde yapılabilen analiz ve testler başka kurum ve kuruluşlarda
yaptırılamaz. Yurt içinde yaptırılabilen analiz ve testler ise yurt dışında yaptırılmaz. Ancak, zorunlu
10

T.C.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

YÖNERGESİ
durumlarda, gerekçelerin detaylı olarak başvuru formunda belirtilmesi ve BAP Komisyonunun
uygun görmesi durumunda bu kısıtlamalar uygulanmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler ve Yaptırımlar
Genel Hükümler
Madde 24. (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve
donanımların mülkiyeti BAP Koordinasyon Birimine aittir. Söz konusu makine-teçhizat ve diğer
demirbaşlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır;
bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan ve
herhangi bir sebepten dolayı tamamlanamayan projelere ait makine ve teçhizat ise ihtiyaç duyan
üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatla
ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri
alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.
Madde 25. (1) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması
ve bu kitapların bulunmadığı veya alımının uygun olduğuna dair Üniversitemiz Merkez
Kütüphanesinden onaylı bir yazının alınması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında
Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edildikten sonra proje yürütücüsüne
teslim edilir.
Madde 26. (1) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri olası yasal incelemelerde ibraz
etmek üzere projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.
Madde 27. (1) BAP Komisyonu, önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde proje yürütücüsünün
gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda projenin normal süresinden sayılmamak üzere
çalışmayı 12 aya kadar askıya alabilir.
Yaptırımlar
Madde 28. (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali
kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığı kanaatine varılması durumunda, BAP Komisyonu
konunun yetkili mercilerce incelenmesi için Rektör’e görüş bildirebilir.
(2) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, yetkili mercilerce bilimsel etiğe aykırılık veya
mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar
uygulanır:
a. Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir,
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b. Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve
kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dâhil
olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden
geri alınır.
c. Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 5 yıl süre
ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.
Madde 29. (1) BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir
veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile iptal
edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve
kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dâhil olmak
üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.
Ayrıca ilgili proje ekibi 3 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.
a. Projenin ekip tarafından projenin amacına uygun olarak yürütülmemesi,
b. BAP Komisyonu tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyetlerinin amacı
dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
c. Proje yürütücüsünün proje yürütücülüğü görevini Komisyon tarafından onaylanan başka
bir araştırmacıya devretmeden projeden ayrılması.
Madde 30. (1) BAP Komisyonu, proje yöneticisinin görüşlerini de dikkate alarak aşağıdaki
durumlarda projenin içeriğinde düzeltme yapılmasına, proje ekibinde değişiklik yapılmasına,
projenin türünün değiştirilmesi veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. Aşağıdaki nedenlerle
projenin iptal edilmesi durumunda satın alınan tüm mal ve malzemeler BAP Koordinasyon Birimine
iade edilir. Bu malzemeler diğer araştırmalarda kullanılmak üzere BAP Komisyonu tarafından ilgili
araştırmacılara veya uygun görülecek birim veya bölümlere tahsis edilebilir.
a) Projenin araştırmacıların sağlık sorunları veya yasal zorunluluklar nedeniyle yürütülemez
hale gelmesi,
b) Tez projeleri için ilgili lisansüstü öğrencisinin eğitimini bırakması nedeniyle çalışmanın
yürütülemez hale gelmesi,
c) Proje ekibindeki araştırmacıların çoğunluğunun üniversite ile ilişiğinin kesilmesi
nedeniyle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi,
d) Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve BAP Komisyonu tarafından uygun
görülen diğer zorunlu nedenlerle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi,
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e) Tez projelerinde öğrencinin belirlenen proje süresi içerisinde tez proje çalışmasını
bitirememesi durumunda çalışmanın yürütülemez hale gelmesi,
Madde 31. (1) Proje ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan
fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte
olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde ara
raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan
demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır.
Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri de dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri
yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü 2 yıl süre ile BAP
Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.
Madde 32. (1) Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte
olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilip BAP Komisyonu tarafından onaylanıncaya
kadar durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi
durumunda ise, proje yürütücüsüne, sonuç raporunun sunularak Komisyonda karara bağlandığı
tarihten itibaren 1 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi tarafından yeni bir proje desteği verilmez.
Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise 3 yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir
proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin
talepte bulunması ve BAP Komisyonunun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden
yapılabilmesi veya sonuç raporun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu süre ile
var ise daha önce verilmiş olan ek sürelerin toplamı, bir yıldan fazla olamaz.
Madde 33. (1) BAP Komisyonu tarafından projenin kapatılmasından sonraki belirli bir sürede
araştırma sonuçlarından yayın gerçekleştirilmesi öngörülmesine rağmen yayın şartlarını yerine
getirmeyen proje yürütücülerine, BAP Komisyonunun belirleyerek duyuracağı süreyle herhangi bir
türde yeni bir proje desteği verilmez.
(2) BAP Koordinasyon Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın
ve tezde “Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince
Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research Fund of the Yuzuncu
Yil University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen
araştırmacılara 2 yıl süreyle BAP Koordinasyon Birimince herhangi bir türde destek sağlanmaz.
Madde 34. (1) Projeler kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi birimleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Vakfı veya diğer kurumlar tarafından sağlanan seyahat, kongre/sempozyum katılım bedeli gibi
herhangi bir destek türü için, BAP Birimince mükerrer destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket
edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte
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ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı 2 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden
faydalandırılmaz.
Madde 35. (1) Madde 28, 29 ve 34 kapsamındaki durumlar nedeniyle BAP Komisyonu tarafından
ikinci kez yaptırım uygulanan araştırmacılar BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden
süresiz olarak yararlanamazlar. Bu tür durumlarda BAP Komisyonu konunun yetkili mercilerce
incelenmesi için Rektör’e görüş bildirebilir.
Madde 36. (1) Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma
Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 37. (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunun 21.12.2015 tarih ve 36-1 sayılı toplantı kararı
ile kabul edilen “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” ve ilgili
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 38. (1) İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 39. (1) Bu yönerge hükümleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Geçici Madde
Madde 40. (1) Mevcut bulunan Danışma Kurulları ve üyelerinin görevleri, bu Yönergenin Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Senatosunda onaylandığı tarihte sona ermiş sayılır.
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