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MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 

 

 

Amaç ve Kapsam 

 

Madde 1-  (1) Bu Yönerge Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Doktora, ya da sanatta yeterlik 

eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri tekliflerinin 

değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Dayanak  
 

Madde 2-  (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26/11/2016 tarih ve 29900 

sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkında Yönetmelik” ile 26/01/2018 tarih ve 30313 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 

eklenen Ek 28 inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, “Yükseköğretim Kurumları 

Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak 

Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümlerine 

dayanılarak düzenlenmiştir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAR 

 

Madde 3-  (1) Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

a) Yükseköğretim Kurumu: Munzur Üniversitesidir.  

b) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörüdür.  

c) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosudur.  

ç) MÜNİBAP: Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleridir. 

d) Üniversite Yönetim Kurulu: Munzur Üniversitesi Yönetim Kuruludur.  

e) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul: Munzur Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve 

yüksekokullardır.  

f) MÜNİBAP Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır.  

g) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri (MÜNİBAP) Komisyonudur.  

 



ğ) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime 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 projeler ile bilim insanı yetiştirme ve 

araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir. 

h) MÜNİBAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca, bu yönergenin 

1. Maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, BAP Komisyonu nun 

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel 

hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi  yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev 

aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla 

belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi  yükseköğretim 

kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının 

belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yönetimin araştırma projeleri ile ilgili 

olarak vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 

birimdir. 

ı) MÜNİBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden 

sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, 

bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanmış olan Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve 

niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu kişidir. 

i) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan 

Munzur Üniversitesinde görevli öğretim üyesi ile doktora, ya da sanatta yeterlik eğitimini 

tamamlamış kurum mensubu araştırmacılardır.  

j) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından 

proje ekibinde yer verilen  öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü 

öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede 

görev verilen kişilerdir. 

k) Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılarıdır.  

l) Hakem: Proje önerilerinin, sonuç raporlarının ve gerektiğinde proje gelişme raporlarının 

değerlendirilmesinde, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun yararlanacağı ilgili 

alanlarda uzmanlaşmış üniversite içinden ve/veya dışından bilim insanlarıdır.  

m) Harcama Yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma 

projeleri koordinasyon birimi koordinatörüdür.  

n) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan kendisine verilen 

avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama 

yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek 

ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan ve harcama yetkilisi tarafından her bir proje için 

yazılı olarak görevlendirilen kişi ya da kişilerdir. 

o) Gerçekleştirme Görevlisi (Düzenleyen): Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda 

harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim 

almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin 

hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından 

görevlendirilen kişilerdir. 

ö) Muhasebe Birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü 

birimdir.  

p) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere karşı sorumlu 

yetkili kişidir.  



r) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma 

hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma 

projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından 

tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 08/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî 

Gazete de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe 

birimi adına kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabıdır. 

s) Proje Protokolü: Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği 

Rektör Yardımcısı ile proje yürütücüsü tarafından imzalanan, projelerin yürütülmesi, 

sonuçlandırılması ve proje sonuçlarının yayımlanması gibi hususlarda uyulacak ilke, usul ve 

sorumlulukların belirtildiği sözleşme protokolüdür.  

ş) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını ifade eder.  

t) Bursiyer: Yükseköğretim kurumlarında, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt 

yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde proje 

kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki 

öğrencidir. 

u) Munzur Üniversitesi BAP Otomasyonu (e-BAP): Bilimsel Araştırma projeleri 

tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin 

yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştiği 

yazılımdır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 

 

MÜNİBAP Komisyonu  
 

Madde 4-  (1) Komisyon rektör veya görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, 

Üniversitenin ilgili bölümleri arasından Senato nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, en 

az 7 en çok 11 öğretim üyesinden oluşur. 

 

(2) Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen Komisyon 

üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Komisyon 

üyeleri, görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin Komisyon Başkanı tarafından 

tespit edilmesi ve gerekçelerinin Senato ya sunulması halinde, Senato nun önerisi üzerine Rektör 

tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni üye görevlendirilir. 

 

Komisyon’un Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

 

Madde 5-  (1) Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının 

çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Komisyonun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye 

tam sayısının yarısının tama iblağı gerekir. Komisyon kararları açık oylama ve oy birliği/oy çokluğu 

ile alınır. Oyların eşit olması halinde MÜNİBAP Komisyon Başkanının oyu belirleyici olur. 

Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün veya görevlendireceği bir Rektör 

Yardımcısının onayından sonra yürürlüğe girer. 

 

(2) Üyeler toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Komisyon toplantılarına yasal bir mazereti 

olmaksızın bir yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. 

 

 



Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları  

 

Madde 6-  (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

 

a) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur. 

b) Desteklenecek projelerin uygulama esaslarını, başvuru ve değerlendirme koşullarını belirler.  

c) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur.  

ç) Yeni önerilen araştırma projelerine konusunda uzman bilimsel hakemleri seçer. 

d) Hakem raporlarını karara bağlar, bu projelerin bütçelere uygun olup olmadığını inceler ve 

desteklenecek projeleri belirler.  

e) Desteklenen projeleri ilan eder.  

f) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir protokol hazırlar.  

g) Desteklenen projelerin ilerleme raporlarını ve sonuçlarını denetler.  

ğ) Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, projenin 

sorumlularını değiştirebilir, uygulamayı durdurabilir, projeyi askıya alabilir veya projeyi 

iptal edebilir.  

h) Araştırma projelerinin ek süre dahil en çok üç yıl içinde sonuçlandırılmasını sağlar.  

ı) Proje Yürütücüsü gerekçeli raporunu, Komisyona sunması ile bir projenin toplam bütçesinin 

en fazla %50 si kadar ek ödenek ve/veya bir (1) yıla kadar ek süre verilmesi konusunda 

karar verir.  

i) Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar. Gerekli 

gördüğü Lisansüstü Öğrenim araştırma projesi önerilerini hakemlere gönderir ve gelen 

raporları değerlendirir.  

j) Amaç ve programına uygun olarak sürdürülemediği (ara ve kesin raporların değerlendirme 

sonucuna göre) durumlarda projenin iptal edilebilmesi, proje desteği ile alınan araç 

gereçlerin geri istenebilmesi ve proje yürütücüsünün değiştirilebilmesi ve yapılan 

harcamaların ilgili yasa hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte geri alınabilmesi kararını 

verir. 

k) Sözleşme ve yönergeye aykırı hareket edilen projelerle ilgili yaptırımı belirler ve uygular. 

Öngörülmeyen durumlar ve/veya telif hakları maddesine aykırılık halinde yaptırımların 

belirlenmesi ve uygulanmasına karar verir.  

l) Ülkemiz ve Üniversite bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve 

konularını belirler ve duyurur. 

m) Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler 

hakkında Rektörlüğe rapor sunar.  

n) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik 

kapsamında, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.  

o) Proje kapsamında alınan araç, gereç, aygıt, donanım ve diğer malzemeler Munzur 

Üniversitesi nindir. İlgili birimin demirbaşına kaydedilir ve kullanımı izlenir. Bu konudaki 

genel gözetim yükümlülüğü ve denetleme yetkisi Komisyon a aittir.  

ö) Üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür  

p) Komisyon gerekli olduğu hallerde alt komisyon (lar) kurabilir. 

 

İdari İşler  

 

Madde 7-  (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi nin idari işleri bir Koordinatör, 

muhasebe hizmetleri ise Munzur Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülür. 



Birleşemeyecek Görevler  

 

Madde 8-  (1) Gerçekleştirme Görevlisi (düzenleyen), Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi 

aynı kişi olamaz. 

 

MÜNİBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü  

 

Madde 9-  (1) MÜNİBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, biriminin faaliyetlerinin 

yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, rektör tarafından memuriyet veya çalışma 

unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen 

usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen, 

rektöre karşı sorumlu kişidir. 

 

Koordinatörün Görevleri  
 

Madde 10-  (1) Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

 

a) BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini Yönetmelik, Yönerge ve Komisyon 

kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek. 

b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak. 

c) Komisyon başkanının onayı ile toplantı gündemi, yeri ve zamanını üyelere bildirmek. 

ç) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak.  

d) Birim ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak. 

e) Rektör veya Rektörün konuyla ilgili görevlendirdiği Rektör Yardımcısına Komisyon ve 

BAP Koordinasyon Birimi çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak. 

f) Proje önerilerini, ara ve sonuç raporlarını şekil ve bütçe yönünden inceleyerek 

değerlendirmek ve komisyonu bilgilendirmek. 

g) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi görevlendirmek.  

ğ) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilmek ve kamuoyuna duyurulmak üzere her 

yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında 

YÖKSİS e girilmek üzere Rektörlüğe rapor vermek.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 PROJE TÜRLERİ

 

 

Madde 11-  (1) Munzur Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda 

listelenmiştir. Komisyon yönergede belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli 

gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni projeler oluşturabilir. 

 
a) Bireysel Araştırma Projeleri: Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıların kişisel olarak 
uzmanlık alanlarında hazırlayacağı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren en 
fazla 3 (üç) yıl süreli projelerdir. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı 
kapsamında  tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde 
katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına bilimsel 
araştırma yoluyla katkı sağlaması beklenen projelerdir. 

 
 



b) Grup Araştırma Projeleri: Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, ya da sanatta 
yeterlik eğitimini tamamlamış farklı anabilim dallarındaki öğretim elemanlarının 
hazırladıkları disiplinler arası araştırma projeleridir. 
 

c) Katılımlı Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Munzur Üniversitesi 
dışındaki ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş ortak araştırma 
projeleridir. 
 

d) Lisansüstü Tez Projeleri: Munzur Üniversitesine bağlı Enstitülerde yüksek lisans, 
doktora/sanatta yeterlik eğitim-öğretimini sürdüren öğrencilerin danışmanları denetiminde 
yürüttükleri tez projesidir. Lisansüstü tez projelerinin sunulabilmesi için ilgili enstitü 
tarafından tez önerisinin kabul edilmesi gerekmektedir. 
 

e) Güdümlü Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerine ve doktora, ya da sanatta 
yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacılara, ülkemizin ve üniversitemizin 
bilimsel (patent veya mülkiyet hakları dâhil) teknolojik, sosyal, eğitim-öğretim ve kültürel 
alt yapısını güçlendirmek ya da şehrimizin doğal ve tarihi çevresini koruyup geliştirmeye 
yönelik, Rektörlük tarafından önerilen araştırma projeleridir. Bu tür projeler için bir bütçe 
limiti belirlenmez. Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçlerine 
tabi değildir. 

 
f) Performans Projeleri: Performans Projeleri, Üniversitemiz bilimsel araştırma-geliştirme 

projelerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılması, yürütülen araştırma projelerinden çıkacak 
yayın, tasarım, patent sayısını ve niteliklerini arttırmak hedefleri doğrultusunda geliştirilmiş 
ve desteklenen projelerdir. Bu projenin usul ve esasları “Munzur Üniversitesi Performans 

 ile düzenlenir. Değerlendirme Yönergesi”
 

g) Altyapı Projeleri: Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, ya da sanatta yeterlik 
eğitimini tamamlamış öğretim eleman(lar)ının hazırladıkları, Araştırma laboratuvarı, 
kütüphane, müze, herbaryum, sera ve benzeri bilimsel birim veya merkezlerin 
geliştirilmesine yönelik altyapı projeleridir. 
 

h) Destek Projeleri: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek 
için gerek duydukları sarf malzemeleri, bakım/onarım veya yedek parça ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere önerilen ancak kongre/sempozyum, seyahat giderlerine ve makine/teçhizat 
alımına kapalı olan projelerdir. 
 

i) Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri: Üniversitemiz Öğretim üyeleri veya doktora ya da 
sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının bir sanayi kuruluşu ile 
müşterek yürüttükleri, bütçesi ilgili akademik yıl için BAP Komisyonu tarafından belirlenen 
proje üst limiti tutarını aşmamak kaydı ile en fazla %50 oranına kadar BAP tarafından 
karşılanan uygulamaya yönelik projelerdir. Bütçe imkanları dahilinde öncelikli olarak 
desteklenir. BAP Komisyonuna sunulan bu tür projelerin Üniversite-Sanayi İşbirliği 
çalışması olup olmadığının değerlendirmesinde Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü 
alınır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

BAŞVURU - DEĞERLENDİRME ve BURSİYER BAŞVURU ŞARTLARI 

 

 

Proje Başvurusu 

 

Madde 12-  (1) Munzur Üniversitesi BAP Komisyonuna Munzur Üniversitesi mensubu öğretim 

elemanları proje önerebilirler. Proje yürütücüsünün, öğretim üyesi, doktora veya sanatta yeterlik 

unvanı almış öğretim elemanı olması şartı aranır. 



(2) Proje başvuruları (performans projeleri hariç) yılda iki kez kabul edilir. Komisyon, gerek 

gördüğü durumlarda her hangi bir süreye bağlı kalmaksızın toplanarak projeler ile başvuruları ve 

diğer işlemleri değerlendirir. 

 

(3) Projeler, Komisyonun belirlediği tarihlerde fakülte dekanlıklarına, enstitü, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu ve araştırma-uygulama merkezi müdürlüklerine Munzur Üniversitesine bağlı tüm 

birimler tarafından teklif edilebilir.  

 

(4) Proje önerileri, BAP Koordinasyon Birimi otomasyonunda yer alan “Proje Önerisi Başvuru 

Formu” doldurularak hazırlanır. Başvuru formunda istenen hususlar eksiksiz şekilde 

tamamlanmalıdır. Proje yürütücüsü otomasyon sistemine giriş yaparak projesini sunar. BAP 

Koordinasyon Birimi tarafından ön inceleme yapılır ve başvuruya ilişkin herhangi bir eksiklik tespit 

edilmediğine dair onay verildikten sonra proje yürütücüsü proje önerisine ait Proje Başvuru Formu 

ve eklerini Bölüm/ Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa/ Enstitü Müdürlüğü ne 

onaylattıktan sonra otomasyon sistemindeki “Proje Öneri Formunun ve eklerinin” ıslak imzalı 1 

(bir) nüshasını BAP Koordinasyon Birimine iletir. 

 

(5) Proje başvurusu yapan yürütücülerin, gerekli olan projeler için Etik Kurul onayının bir nüshasını 

BAP Koordinasyon Birimine proje başvuruları ile beraber teslim etmeleri gerekir. İnsanlar veya 

hayvanlar üzerinde uygulanacak deneysel çalışmalarda desteklenmesi kabul edilen projelerin 

sözleşmeleri, ilgili etik kuruldan alınacak onay belgelerinin sunulmasını takiben yapılacaktır. 

Araştırma projelerinde anket yapılması hâlinde, hazırlanan anket formu ilgili etik kurul tarafından 

değerlendirilir.  

 

(6) Lisansüstü tez projeleri için destek başvurusu, tez konusunun lisansüstü çalışmanın yürütüldüğü 

enstitü yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. Başvuru aşamasında lisansüstü 

tez çalışmasının yürütüldüğü birimden ilgili öğretim üyesinin danışman olarak görev yaptığını ve 

tez konusunu belirten bir belgenin sunulması zorunludur. 

 

Projelerin Değerlendirilmesi  

 

Madde 13-  (1) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesinde belirtilen “(1) Bilimsel araştırma 

projeleri, yükseköğretim kurumunun uzman elemanı bulunan her dal ile ilgili, ulusal bilim ve 

teknoloji politikalarına, ülkenin kalkınma planı hedeflerine, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 

kararlarına veya yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirlediği bilim politikalarına uygun 

konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin 

teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır.  

(2) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları 

uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar 

arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisansüstü tez 

araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.” hususlar dikkate alınır. 

 

Madde 14-  (1) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak Komisyon 

tarafından doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri 

Komisyon tarafından belirlenen hakemlere ve/veya ilgili alt komisyona gönderilir. BAP 

Komisyonu, gelen değerlendirme raporlarını, proje ekibinin önceki bilimsel çalışmalarını ve 

yürüttüğü projeler kapsamında gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin 

desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, 

gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir. 

 



Madde 15-  (1) Lisansüstü tez projeleri hariç değerlendirmeye alınan proje önerileri, (proje türüne 

göre) değerlendirilmek üzere BAP Otomasyon sistemi üzerinden, en az iki tanesi kurum dışından 

olmak üzere 3 uzman bilimsel hakeme gönderilir. Önerilen projenin konusu ile ilgili yeterli uzman 

hakem Munzur Üniversitesi kadrosunda yoksa dışarıdan başka bir üniversitenin uzman bilimsel 

hakemlerine başvurulur. Bilimsel hakemler kararlarını 1 ay içinde komisyona sunmakla 

yükümlüdürler. Komisyon, hakemlerin değerlendirmelerini esas alarak projeyi kabul/reddeder veya 

düzeltme ister. Projenin kabul olması durumunda komisyonun aldığı karar Rektör onayına sunulur. 

 

Madde 16-  (1) Yeterli kaynağın bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen projeler, daha sonraki 

dönemlerde öncelikli olarak yeniden değerlendirmeye alınabilir. Komisyon kararı ile 

Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve Komisyon tarafından proje ile ilgili 

ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan 

protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır. 

Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara 

uymakla yükümlüdür.  

 

Madde 17-  (1) 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim 

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra 

gelmek üzere, 26/01/2018 tarih ve 30313 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma 

Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Bap Projelerinde 

bursiyer çalıştırılmasıyla ilgili aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

 

Bursiyer Başvuru Şartları 
 

Madde 18-  (1) Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Türkiye de ikamet etmek. 
b) Kırk yaşından gün almamış olmak. 
c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak. 
ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak. 
d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak. 

 

Bursiyer Seçiminde Uyulacak İlkeler 

 

Madde 19- (1) Proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki 

öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine 

İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verilir. 

(2) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 

ödenmekte olan aylık burs miktarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Burs miktarı ise üst sınır dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenir. 

(4) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje 

bütçesinden ödenir. 

(5) Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı 

şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir. 

(6) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra 

görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.” 

 

 

 



ALTINCI BÖLÜM 

PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ, İZLENMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI 

 

Proje Protokolü 

 

Madde 20-  (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca belirlenen koşullar içinde 

Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı veya 

BAP Komisyonu Başkanı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleşme protokolü imzalanır. Proje 

yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama tarihi 

olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. 

 

Ara Raporlar 

 

Madde 21-  (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara 

raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, istenilen formata uygun olarak 

hazırlanmış Ara Rapor Formunu BAP otomasyon sistemine yüklemek ve ıslak imzalı bir nüshasını 

BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından 

değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine 

de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi 

desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir. 

 

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması 

 

Madde 22-  (1) Araştırma projeleri en az 6 (altı) ay, en çok 3 (üç) yıl içerisinde tamamlanır. Proje 

başlangıç ve bitiş tarihleri protokolde belirlenen sürelerdir. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi 

üzerine, Komisyon kararı ile projeler için 1 (bir) yıla kadar ek süre verilebilir. Proje süresi uzatma 

talebi, proje protokolünde belirtilen bitirme süresine en az 1 (bir) ay kala BAP Koordinasyon 

Birimine yapılır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

 

(2) Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri 

kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü 

eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen öğrenim süreleri ile sınırlıdır. 

 

(3) Ek süreler dahil toplam proje süresi 36 (Otuz altı) ayı aşamaz.  

 

Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları 
 

Madde 23-  (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. 

 

(2) Bilimsel Araştırma Proje ödeneği  proje için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve 

malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için 

kullanılır. 

 

Madde 24-  (1) Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına 

göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında ödenek 

aktarımı, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri, proje 

yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. 

 

 



Madde 25-  (1) Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi ve Komisyonunun kararı ile proje bütçesinin 

%50'sine kadar ek ödenek verilebilir. Ek bütçe isteminde bulunulması halinde talep, harcama 

kalemlerinin açılımı yapılarak gerekçeleri ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu na 

sunulur. 

 

Madde 26-  (1) Üniversitemizde yapılabilen analiz ve testler başka kurum ve kuruluşlarda 

yaptırılamaz. Yurt içinde yaptırılabilen analiz ve testler ise yurt dışında yaptırılamaz. Zorunlu 

durumlarda, gerekçeler detaylı olarak başvuru formunda belirtilmelidir. 

 

Yürütücü Değişikliği, İptal ve Yürürlükten Kaldırma 
 

Madde 27-  (1) Aşağıdaki durumlarda, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu proje yürütücüsü / 

araştırmacılarında değişiklik yapılmasına veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. 

 

a) İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği 

anlaşılan projeler, Komisyon tarafından yazılı uyarılır. 6 (altı) ay içerisinde tekrar 

değerlendirmede düzelme göstermeyen projeler Komisyonun uygun görüşü ve Rektör onayı 

ile iptal edilebilir. İptal kararı, Komisyon Başkanı kanalıyla proje yürütücüleri ile 

araştırıcıların görevli oldukları birime bildirilir. İptal durumunda, proje için alınan araç ve 

gereçler ile kalan sarf malzemeleri proje yöneticisinin bağlı bulunduğu birimdeki taşınır 

kayıt yetkilisine teslim edilir. İptal edilen projelerde görev alan yürütücüye 3 (üç) yıl 

araştırma projeleri ile ilgili yürütücü olarak görev ya da destek verilmez.  

 

b) Elde olmayan ve zorunlu nedenlerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje 

yöneticisinin başvurusuna istinaden, Komisyonun uygun görüşü ve Rektör onayı ile 

yürürlükten kaldırılabilir. Bu durumda “27.a.” maddesindeki proje desteği konusundaki 

kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz ve sadece proje için alınan araç ve gereçler ile kalan sarf 

malzemeleri proje yöneticisinin bağlı bulunduğu birimdeki taşınır kayıt ve kontrol 

yetkilisine teslim edilir. 

 

c) Hayati tehlike arz eden sağlık problemleri, emeklilik ve vefat nedeniyle yürütülemeyen 

projeler, Komisyonun uygun görüşü ile ilgili birim aracılığıyla teklif edilen başka bir 

öğretim üyesi tarafından yürütülebilir veya konuya ilişkin bir talep gelmemesi durumunda 

Rektör onayı ile iptal edilir.  

 

d) Uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen, Üniversiteden ayrılan veya emekli 

olan, raporlandırılmış hastalık gibi elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkansız 

hale gelen projeler; proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine BAP Komisyonu 

tarafından iptal edilebilir veya proje yöneticisinin önerisi ile (proje yöneticisi isterse 

yardımcı araştırmacı olarak kalmak üzere) öncelik proje ekibinden bir başkası veya aynı 

fakülte içerisinden uygun bir öğretim elemanı önerilir ve BAP Komisyonu yeni bir yönetici 

atar. 

 

Projenin Dönüştürülmesi 

 

Madde 28-  (1) Lisansüstü Tez Projesinin yürütülememesi veya proje ekibinde yer alan 

araştırmacının herhangi bir nedenle projeden ayrılması durumunda, bir başka araştırmacı projeye 

dahil edilemez. Ancak proje BAP Komisyon kararı ile uygun olan bir başka araştırma proje türüne 

dönüştürülerek yeni araştırmacı projeye dahil edilebilir. Çalışmanın yürütülmesi ve 

sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur. 

 

 



Sonuç Raporu  

 

Madde 29-  (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 3 ay içerisinde, 

araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak 

hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafından onaylanmış 

tezin elektronik ortamdaki nüshasını otomasyon sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine 

sunar. Sistem üzerinden iletilen sonuç raporuna ek olarak  sonuç raporu özet bilgi formu, sonuç 

raporu sunuş formu, araştırmadan üretilen makale, bildiri, kitap gibi çalışmaların birer kopyaları ile 

birlikte Komisyona iletilmek üzere BAP Koordinasyon Birimine gönderilmelidir.  

 

(2) Hazırlanan proje sonuç raporu yapılan çalışmaları, elde edilen verileri ve sonuçları kapsamalıdır. 

 

(3) Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul 

edilir. Lisansüstü tezlerin dış kapak kısmı Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak 

hazırlanır. Lisansüstü tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına 

dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de birime teslim etmek zorundadır.  

 

(4) Çalışmanın Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz. 

 

(5) Jüriden geçen Lisansüstü tez projeleri, altyapı projeleri, destek projeleri, performans projeleri, 

üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile güdümlü araştırma proje sonuç raporları doğrudan Komisyon 

tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Diğer proje sonuç raporları ise değerlendirilmek üzere  

mümkünse daha önce teklif edilme sürecinde gönderilmiş olan hakemlere, mümkün değilse konuyla 

ilgili tespit edilen yeni hakemlere proje teklifleri ile birlikte gönderilir. Hakem görüşleri 

doğrultusunda düzenlenen proje sonuç raporları, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Sonuç 

raporu olumsuz olan projeden satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemenin iadesi 

istenebileceği gibi projenin yürütüldüğü birimin yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim 

alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilir. Bu durumda işlemle 

ilgili projenin yürütüldüğü birim tarafından Komisyona yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. 

İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araştırmacılara (Komisyon Kararı ile) 2 yıllık 

bir süre içinde BAP ile ilgili herhangi bir projede görev veya destek verilmez. 

 

(6) BAP Komisyonu tarafından karara bağlanan sonuç raporları, iki nüsha, ciltlenmiş ve proje sonuç 

raporunun tam metni, tek bir pdf dosyası olarak CD ye kaydedilmiş şekilde Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilir. Proje sonuç raporunun bir nüshası Munzur 

Üniversitesi kütüphanesinde, bir nüshası ilgili bölümde saklanır. Sonuç raporları BAP Komisyonu 

tarafından onaylanan projeler tamamlanmış sayılır. 

 

Proje Sonuçlarının Yayınlanması 

 

Madde 30-  (1) Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır. BAP Komisyonu 

bu ilkelerde değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni ilkeler 

uygulayabilir. 

 

(2) 12.11.2015 tarihinden itibaren Araştırma projesi desteklenmiş proje yürütücüsü (Güdümlü 

Araştırma Projeleri, Altyapı Projeleri, Destek Projeleri, Performans Projeleri ve Üniversite-Sanayi 

İşbirliği Projeleri hariç), aşağıda yer alan esaslar dâhilinde yayın yapmak zorundadır.  

 

 

 



a) Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarından Araştırma projesi desteklenmiş proje yürütücüsü 

projesinin kesin raporunun kabul tarihinden itibaren en geç 3 (üç) yıl içerisinde SCI, SCI-E 

veya SSCI indekslerince taranan uluslararası hakemli dergilerde, projesi ile ilgili makale 

yayımlayana ya da makale kabul yazısı alıncaya kadar veya proje konusuyla ilgili kitap ya 

da kitap bölümü yayımlayıncaya kadar 2 yıl süre ile her hangi bir türden yeni proje önerisi 

veremez. 

 

b) Sosyal Bilimler alanından Araştırma projesi desteklenmiş olan proje yürütücüsü projesinin 

kesin raporunun kabul tarihinden itibaren en geç 3 (üç) yıl içerisinde SSCI, AHCI 

indekslerince taranan uluslararası hakemli dergilerde veya ulusal hakemli dergilerde projesi 

ile ilgili makale yayımlayana ya da makale kabul yazısı alıncaya kadar veya proje konusuyla 

ilgili kitap ya da kitap bölümü yayımlayıncaya kadar 2 yıl süre ile her hangi bir türden yeni 

proje önerisi veremez. 

 

Madde 31- (1) Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenmiş projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında, “Bu çalışma Munzur 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje 

Numarası:…..”, İngilizce yayınlarda “This study was supported by The Scientific Research Projects 

Coordination Unit of Munzur University. Project Number: ….” şeklinde veya benzer anlama 

gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Ayrıca BAP Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların BAP otomasyon sistemi üzerinden 

yüklenmesi ayrıca bir kopyasınında BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir. 

 

Telif Hakları  

 

Madde 32-  (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 

projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Munzur Üniversitesine aittir. Bilimsel yayın, 

kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Munzur Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile kısmen veya 

tamamen eser sahiplerine devredilebilir. 

 

(2) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı 

Munzur Üniversitesi yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. 

Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme 

bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

MALİ HÜKÜMLER 

 

Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımı 
 

Madde 33-  (1) Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımına dair usul ve 

esaslar 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yüksek Öğretim 

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” in Üçüncü Bölümünde yer alan 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. maddelerinde ve aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının 26 Ocak 2018 tarih ve 30313 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma 
Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikte 

belirtilmiş olup bu konuyla ilgili işlemler bu esaslara göre yapılır. 

 

 

 



Proje Mutemetleri 

 

Madde 34-  (1) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde 

Üniversiteye bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen 

projeler için proje yürütücüleri veya araştırmacılar mutemet olarak görevlendirilir.  

 

Taşınır Mal İşlemleri 

 

Madde 35-  (1) Proje kapsamında alınan bütün taşınır mallar, satın alma işlemi sırasında BAP 

Koordinasyon Birimi taşınır ambarına kaydedilir ve ödeme işlemini müteakip proje yürütücüsünün 

görev yaptığı birimin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devredilerek proje yürütücüsüne 

zimmetlenmesi sağlanır  tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek 

doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir. 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER VE YAPTIRIMLAR 

 

 

Genel Hükümler  

 

Madde 36-  (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve 

donanımların mülkiyeti BAP Koordinasyon Birimine aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili 

proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır  bunların 

korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, 

özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının 

kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda 

kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği 

diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir. 

 

Madde 37-  (1) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması 

ve bu kitapların alımına ihtiyaç bulunduğuna dair Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinden onaylı 

bir yazının alınması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversitemiz Merkez 

Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edildikten sonra proje süresince yürütücünün kullanımına 

verilir. 

 

Madde 38-  (1) “Lisansüstü Tez Projeleri” kapsamında tüm alan ve arazi çalışmaları için öngörülen 

yolluk giderlerinin ödenebilmesi öğrenci ve yürütücünün aynı tarihlerde ya da öğrencinin tek başına 

görevlendirme yapılması halinde geçerli olacaktır. Proje yürütücüsü için tek başına görevlendirme 

alınırsa tüm alan ve arazi çalışmaları için yolluk giderleri ödenmeyecektir. 

 

Madde 39-  (1) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli talebini 

yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Sağlık sorunu veya önceden 

öngörülmeyen zorunlu hallerde Komisyon, projenin normal süresinden sayılmamak üzere çalışmayı 

12 aya kadar askıya alabilir. Askıya alınan (Dondurulan) bir proje, proje yürütücüsünün 

başvurusundan sonra Komisyonun kararı ile yeniden başlatılır. 

 

Madde 40-  (1) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten 

itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. 

 

 

 



Yaptırımlar  

 

Madde 41-  (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, 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. 

b) Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. 

Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri 

yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden alınır.  

c) Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 3 yıl süre ile 

herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.  

d) BAP Komisyonu, konunun üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem 

yapılması hususunda Rektör e görüş bildirebilir.  

 

Madde 42-  (1) Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya 

konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile iptal 

edilerek, proje kapsamında satın alınan mal ve demirbaştan bir problemi veya arızası olmayan ve 

kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde, mal, hizmet ve demirbaşın bedelleri de 

dahil olmak üzere tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri 

alınır. Ayrıca kusuru bulunması nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan araştırmacılar üç yıl 

süre ile BAP desteklerinden faydalandırılmaz. 

 

a) Projenin proje ekibinin kusuru veya ihmali nedeniyle başvuruda öngörülen gelişmeyi 

göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi, 

b) Proje yürütücüsünün, görevini Komisyon tarafından onaylanan bir araştırmacıya 

devretmeden projeden ayrılması. 

 

(2) BAP Komisyonu, proje yürütücüsünün 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 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, 

ç) Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve BAP Komisyonu tarafından uygun görülen 

diğer zorunlu nedenlerle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi, 

d)  Tez projelerinde öğrencinin belirlenen proje süresi içerisinde tez proje çalışmasını bitirememesi 

durumunda çalışmanın yürütülemez hale gelmesi, 

e) Tez projelerinde yapılacak değişikliklerde Enstitü kararı istenir. 

 

Madde 43-  (1) Proje kesin raporunun kabul tarihinden itibaren en geç 3 (üç) yıl içerisinde, bu 

yönergenin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanıma uygun yayın 

şartlarını yerine getirmeyen proje yürütücüleri 2 yıl süre ile her hangi bir türden yeni proje önerisi 

veremez. 

 



(2) Proje ile ilgili yapılan bilimsel yayınlarda, Munzur Üniversitesi nin desteği belirtilmelidir. Proje 

yöneticisi, proje neticesinde elde edilen verileri kullanarak yaptığı İngilizce yayınlarda “This study 

was supported by The Scientific Research Projects Coordination Unit of Munzur University. Project 

Number: ….” ifadesini, Türkçe yayınlarda ise “Bu çalışma Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası:…..” ifadesini 

kullanmakla veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermekle yükümlüdür. Yayınlarında bu 

ifadeyi kullanmayan proje yöneticisine yeni bir proje desteği verilmez. 

 

Madde 44-  (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma 

projeleri bu konuda yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonunca izlenir. Projelerde doğabilecek aksaklıkların ve her türlü sorunun çözümü için en 

yetkili merci Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller  

 

Madde 45-  (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri, Yükseköğretim Kurumları 

Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak 

Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller ve Genel 

Hükümler uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırma  
 

Madde 46-  (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle Munzur Üniversitesi Senato sunun 26.10.2016 

tarih ve 2016-2017/03.04 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen, 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkındaki Yönetmelik e dayanılarak hazırlanan “Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce başlayan projelerde yürürlükten kaldırılan “Munzur 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” hükümleri uygulamaya devam edilir. Ancak 

yürürlükten kaldırılan yönergede hüküm bulunmayan hallerde bu yönerge hükümleri uygulanır. 

 

Madde 47-  (1) Online otomasyon sistemi üzerinden yapılan işlemlerde de bu yönerge hükümleri 

geçerlidir. 

 

Yürürlük 

 

Madde 48-  (1) İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Munzur 

Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

 

Madde 49-  (1) Bu yönerge hükümleri Munzur Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

Üniversitemiz Senato’sunun, 12/03/2018 tarihli ve 2017-2018/10.02 sayılı kararı ile kabul 

edilmiştir. 

 


