
 T.C. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 
 

Amaç ve Kapsam 

Madde1. Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

kaynaklarından desteklenecek olan projelerin seçimi, yürütülmesi, izlenmesi, 

sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülerek sonuçlarının 

değerlendirilmesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon’unun faaliyetleri ile görev, yetki 

ve sorumluluklarını düzenler. 
 

Dayanak 

Madde 2. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 

58. Maddesi uyarınca düzenlenen 10.04.2002 tarih ve 24722 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

Madde 3. Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Üniversite; Bursa Teknik Üniversitesini, 

b) Yönetmelik; Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmelik'i, 

c) Rektör; Bursa Teknik Üniversitesi Rektör’ünü, 

d) Bilimsel Araştırma Projesi; Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel 

veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi 

ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da 

yapılabilecek projeleri, 

e) Komisyon; Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon’unu, 

f) BAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 

1.maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel 

sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba 

ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak 

kurulan birimdir. 

g) BAP Koordinatörü: BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim 

kurumu adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir. 

h) Yönetici; Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden ve 

sonuçlandırılmasından sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da 

sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıları, 



i) Araştırmacı; Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi 

tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili 

lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarını, 

  
İKİNCİ BÖLÜM 

 

ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR  
 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu  

Madde 4. Amaç ve Kapsam  maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya 

görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim 

Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından 

görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya 

yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim 

üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var 

olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten 

üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan 

üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki 

görevleri de kendiliğinden sona erer. Enstitü müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, 

yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde ya da uzun süreli 

olarak yurt içinde veya dışında görevlendirildiklerinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör 

tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. 
 

Komisyon Toplantılarının Düzeni  

Madde 5. Komisyon, Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon salt çoğunlukla toplanır 

ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, komisyon 

başkanının kullandığı oy belirleyicidir.  
 

Komisyonunun Görevleri  

Madde 6. Komisyonun Görevleri, 

1. Projeler için başvuru ve değerlendirme takvimi hazırlamak ve duyurmak, 

2. Desteklenecek proje türlerini, niteliklerini ve proje sürelerini belirlemek ve duyurmak, 

3. Projeler için gerekli formları hazırlamak, 

4. Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen 

“Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ve Bursa Teknik 

Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve 

değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirlemek ve araştırmacılara 

duyurmak, 

5. Her yıl desteklenecek olan projelerin destek limitlerini belirlemek ve duyurmak,  

6. Harcama kalemi üst limitlerini ve desteklenmesine karar verilen projelerin nihai 

bütçelerini belirlemek,  

7. Projelerin başvuru, inceleme, izleme ve sonuçlandırılmasını süresi içinde yapmak, 

8. Bilimsel araştırma projelerinin gelişme ve sonuç raporlarını değerlendirmek ve 

sonuçlandırmak, 

9. Proje yöneticisinden gelen ek süre, ek bütçe ve benzeri talepleri değerlendirerek karara 

bağlamak, 



BAP Koordinasyon Birimi  

Madde 7. İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen 

hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe 

ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve 

koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir. 
 

Koordinatör 

Madde 8.  Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, 

Rektör tarafından BAP Komisyonu üyeleri arasından atanan ve Rektöre karşı sorumlu olan 

öğretim üyesidir. Koordinatörün görev süresi üç yıldır. Süresi biten koordinatör aynı usulle 

yeniden atanabilir. Koordinatör aynı zamanda tüm projelerin harcama yetkilisidir. 

Koordinatör çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere bir öğretim üyesini kendisine 

yardımcı olarak seçebilir. Koordinatör yardımcısı koordinatör tarafından en çok iki yıl için 

atanır. Gerekli hallerde koordinatör yardımcısı değiştirilebilir. Koordinatörün görevi sona 

erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer. 
 

Koordinatörün Görevleri: 

Madde 9. Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a. BAP 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. Komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar hazırlamak, 

h. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi belirlemek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Proje Başvuruları, İncelenmesi, Seçilmesi ve Kabulü 

 

Proje Başvuruları 

Madde 10. Proje başvuruları Bursa Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi’ne yapılır. 

Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Komisyon kararları doğrultusunda 

hazırlanan duyurular ile ilan edilir. Proje yöneticileri aynı anda iki proje önerisi veremez ve 

yürütmekte olduğu projelerini başarıyla sonuçlandırmadan yeni bir proje başvurusu 

gerçekleştiremez. Tez projeleri bu kapsamın dışındadır. 
 

Proje Başvurularının İncelenmesi 

Madde 11. Başvuru süreleri içinde Koordinatörlüğe sunulan proje önerileri, gerekli koşulları 

sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme 

aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon 

değerlendirmesine sunulur. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate 



alınarak gereken durumlarda, sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere 

gönderilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde 

gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip 

desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler 

Rektör onayına sunulur ve onaylanan projelerin yöneticileri ile sözleşme protokolü imzalanır. 

Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen 

yöneticilerin, satın alma talebi evrakları ile başvuru aşamasında gerekli olan yasal izinler ve 

Etik Kurul onayını BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları 

teslim edilmeyen projeler için birimce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin 

onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 1 ay içerisinde sözleşme protokolü 

imzalanmayan projeler iptal edilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması 
 

Projelerin izlenmesi 

Madde 12. Proje yöneticileri, proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren gelişme raporunu, 

sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak BAP 

Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Gelişme raporları Komisyon tarafından 

değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde gelişme raporlarını hakem 

incelemesine gönderebilir. Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri 

danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez 

projeleri için gelişme raporu istenmez.  

Gelişme raporlarının değerlendirilmesinde proje çalışmalarının uygun şekilde 

yürütülmediğinin anlaşılması üzerine, komisyon “projeyi durdurma kararı” alabilir. Durdurma 

kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir ve yöneticisi uyarılır. Projenin yeniden 

başlatılmasına ve proje desteğine devam edilmesine yapılacak incelemeler sonucunda 

Komisyon karar verir, 

Proje ekibinin kusurları/ihmalleri ile proje yürümez veya yürütülemez duruma geldiğinde 

veya projenin yürütülmesinde bilimsel etik değerlere aykırı bir durum tespit edildiğinde 

Komisyon “projeyi iptal kararı” alabilir. İptal kararı Rektör’ün onayı ile kesinleşir ve karar 

proje yöneticisine bildirilir. İptal edilen projeler için alınan tüm malzemeler ilgili birime iade 

edilir. Projesi iptal edilen yönetici 3 yıl süreyle proje desteklerinden yararlanamaz.  

Projeler Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre gerçekleştirilir. 

Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında fon aktarımı, satın 

alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri, proje yöneticisinin 

gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. 

 

Projelerin Sonuçlandırılması 

Madde 13. Proje yöneticisi, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, 

araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak 



hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, BAP Koordinasyon Birimine sunar. Tez projeleri için, 

proje yöneticileri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir 

belgeyi de birime teslim etmek zorundadır. Proje sonuç raporunun kabulüne gerektiğinde 

hakem görüşü alınarak komisyon tarafından karar verilir.  

 

BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her 

türlü yayınlarda, “Bu çalışma Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonunca desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work has been supported by 

Research Fund of the Bursa Technical University. Project Number: ….”) şeklinde veya 

benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. 

 

Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Bursa Teknik 

Üniversitesi’ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya 

uygulama için Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması zorunludur. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hükümler 
 

Madde 14. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapılacak tüm harcamalar, 

“Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen 

Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın 

İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde gerçekleştirilir.  

Madde 15. Proje Yöneticisi proje için ek bütçe talep edebilir. Ancak ek bütçe talep miktarı 

desteklenen toplam proje bütçesinin %20’sini aşamaz. Ek Bütçe talebi projesi süresinin yarısı 

tamamlandıktan sonra yapılabilir. Proje yöneticisi tarafından sunulan ek bütçe/ek süre ve 

diğer talepler komisyon tarafından değerlendirilerek karar verilir.  

Madde 16. Projelerden alınan dayanıklı taşınırlar, taşınır kaydını takiben ilgili birime 

devredilerek proje yöneticisine proje süresince zimmetlenir.  

Madde 17. Harcama yetkilisi mutemedine verilecek avans limiti, her yıl merkezi yönetim 

bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katı olarak uygulanır.  

ALTINCI BÖLÜM 
 

Yürürlük ve Yürütme 
 

Yürürlük 

Madde 18. Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosu'nun onayladığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

Madde 19. Bu Yönerge hükümleri Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


