ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’ NUN 20/05/2013 TARİHLİ VE 2013/14/2 SAYILI KARARI
İLE KABUL EDİLEN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ YÖNERGE’ Sİ İPTAL EDİLEREK 06/07/2015 TARİHLİ VE 2015/24/2 SAYILI
KARARI İLE GÜNCEL HALİ KABUL EDİLDİ.

T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında
öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar
tarafından yönetilecek bilimsel araştırma proje tekliflerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü,
desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve
kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler.
Dayanak
Madde 2Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5947 sayılı kanunla değişik 58’ inci maddesine ile
10.04.2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3a.Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ni
b.Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
c. Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü’nü
ç. Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu’nu,
d. Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
e. Komisyon: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nu,
f. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin
teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Yıldırım
Beyazıt Üniversitesinin içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların
katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme
projeleridir.
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g. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi,
desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu
yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine
ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir. Ayrıca üst yönetimin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği
diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur.
h. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun
sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş
ve işlemlerin yürütülmesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve
uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi,
izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin araştırma performansının
ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve
üst yönetimin araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmekle sorumlu birimdir
ı. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, üst
yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.
i. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacılardan oluşur.
j. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim
üyesi, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
mensubu araştırmacıdır.
k. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje
ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta
uzmanlık, sanatta yeterlik veya diğer lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini
tamamlamış ve uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişilerdir.
l. Bilimsel Etkinlik: Ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum, toplantı vb. bilimsel
etkinliklerdir.
m. Harcama Yetkilisi: Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörüdür.
n. Harcamaların Tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların, analitik bütçe
sınıflandırmasının, ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesidir.
o. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişi ya da kişilerdir.
ö. Muhasebe Birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimdir.
p. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu
yetkilidir.
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 kamu
bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabıdır.
s. Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan ön ödeme kullandırılmak
üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişilerdir.
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Komisyon
Madde 4Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP):
Bu yönergenin 1. maddesinde belirtilen işlevlerin yürütülebilmesi için, Rektör veya görevlendireceği
Rektör Yardımcısı başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve
Senatonun önerisiyle Rektör tarafından dört yıllık süre için 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, Üniversitede var olan
bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye, aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle seçilen üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas
görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon Üyeleri;
görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Rektör tarafından görev
süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Komisyon akademik takvim içerisinde ayda bir kez toplanır.
Başkan, gerekli gördüğü durumlarda komisyonu toplantıya çağırabilir. Komisyon en az üye tam sayısının
yarısının katılımı ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy birliği/oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması
halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Yönetim Kurulu'nun
kararı belirleyicidir.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun Görevleri
Madde 5a. Her yıl özel bütçeden alınacak payı esas alarak bütçe çalışmasını yapmak,
b. Bilimsel araştırma projeleri için her yıl başvuru ve değerlendirme takvimini belirlemek ve ilan etmek,
c.
Proje
limitlerinin
belirlenmesi,
proje
başvurularının
kabulü,
değerlendirilmesi,
desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili
hizmetleri yürütmek,
d. Desteklenmesine karar verilen projeler için, Proje yürütücüsü ile sözleşme hazırlamak ve bunu
komisyon başkanının onayına sunmak,
e. Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için gerektiğinde sistem üzerinden
uzman görüşüne başvurmak
f. Desteklenen projelerin izlenmesi sürecinde, projenin niteliğine bağlı olarak altı ayda bir sunulacak ara
raporları değerlendirerek, proje desteğinin devam edip etmeyeceğine karar vermek,
g. Proje yürütücüsünün gerekçeli isteği doğrultusunda projelere ek süre, ek kaynak verilip verilmeyeceğine
ve fasıl aktarımı yapılıp yapılmayacağına karar vermek,
h. Gerektiğinde, önerilen veya yürütülen projelerin içeriği, yürütücüsü, araştırmacıları, bütçesi, tipi
veya süresi ile ilgili değişiklik, iptal, askıya alma, kapatma tekliflerini değerlendirmek ve karara
bağlamak,
i. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların yurt içi/yurt dışı görevlendirilmelerinde maddi destek verilip

verilmeyeceğini karara bağlamak,
j. Ara raporların ve sonuç raporlarının geciktirilmesi ve ilgili raporların kabul edilmemesi durumunda
uygulanacak yaptırımları belirlemek,
3/9

k. Sözleşme ve yönergeye aykırı hareket edilen projelerle ilgili yaptırımları belirlemek,
l. Gerekli formları ihtiyaç durumlarına göre düzenlemek,
n. Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili Senato tarafından çıkarılacak bir yönerge ile
düzenlenebilir.
Proje Tipleri
Madde 6a. Alt Yapı Projeleri (AYP): Ülkemizin ve Üniversite’nin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt
yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlarla ilgili
bölümlerin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde önerilmiş
projelerdir.
b. Destek Projeleri (DP): Araştırmacılara katkı sağlayacak bilimsel etkinlik, araştırma, geliştirme ile ilgili
sarf malzeme, demirbaş, yedek parça, seyahat, hizmet alımı, vb. diğer giderlerini karşılamak üzere önerilen
projelerdir.
c .Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projesi (BEKP): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensubu
doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar, Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi’nce veya diğer birim/kurum/kuruluşlarca desteklenmiş olan projelerin
yürütülmekte veya sonuçlandırılmış olan bilimsel çalışmalarının sonuçlarının veya başka bilimsel
çalışmalarla ortaya konan bilimsel sonuçların ulusal veya uluslararası kongre, konferans, kurs, toplantı ve
sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde sunulması ya da bu etkinliklerde gözlemci olarak katılımının
desteklenmesi ile söz konusu olan bilim insanlarının yetişmesi ve gelişmesi amaçlanmaktadır
Bilimsel etkinliklerden yararlanmak için, sunumun yapılacağı etkinliğin tarihinden en az bir
ay önce BAP otomasyon sistemine başvuruda bulunulmalıdır. Destek kapsamında; ulaşım gideri,
etkinlik kayıt ücretleri, konaklama ve yevmiye giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre her yıl
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenen limiti
geçmemek koşuluyla talep edilebilir. Bilimsel Etkinlik Desteklerinde iki (2) yılın ödeneği birleştirilebilir.
Destek, devlet ‘merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve tebliğinde’ belirtilen hususlar doğrultusunda
gerekli evraklar ve proje sonuç raporunun BAP birimine teslim ve ibraz edilmesinin ardından ödenir.
d. Bilimsel Yayınlara Destek Projesi (BYDP): Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce
ve/veya diğer kurum/kuruluş kaynaklarınca desteklenen projelerden veya diğer çalışmalardan, Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi mensubu doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış
araştırmacıların, Uluslararası düzeyde “Web of Science ™Core Collection” yer alan; Science Citation
Index Expanded, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index veritabanlarında
taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış yayınlarını destekleyen proje tipidir.
Yayınlara verilecek olan destek miktarı TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı kapsamında
her yıl yayınlanan impact faktörü esas alınarak belirlenir. Bununla birlikte destek verilecek yayınlar ve
destek miktarları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Verilecek olan destekler
komisyonun belirlediği üst limitleri geçemez. Destekleme kapsamına alınacak dergiler ve bunların
seçimine yönelik tüm kriterler, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenir. Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi adı ile yayınlanmış tam metinli makalelere, editöre mektuplara (letter), derlemelere
(Review), ve vaka takdimlerine (Case Report) destek verilir.
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Yukarıda tanımlanan bilimsel dergilerde yayınlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma
sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b. türünden yayınlara verilecek destek %50 azaltılır.
Yayınlara verilecek destekte yayının basım yılı ve takip eden yıl esas alınır. Ancak bir önceki yıl
yayımlanmış bir yayın için başvuru yapıldığında, bu yayın, ait olduğu yıla ait destek miktarı ile
değerlendirilir. Daha eski yayınlar değerlendirilmeye alınmaz. Yayınlandığı yıldan bir sonraki yıl sonuna
kadar, destek başvurusu yapılmamış olan yayınların sahipleri teşvik haklarını kaybederler.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenmiş projeler sonucunda ortaya çıkan
yayınlarda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin desteği mutlaka
belirtilmelidir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği alınmamış Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi adresli yayınlarda bu koşul aranmaz.
Destekler basımı gerçekleşmiş ve/veya DOI, ISBN numarası almış eserlere verilir. Yayına kabul
edilmiş ancak henüz basılmamış yayınlar için başvuru yapılamaz.
Sağlanan destek, çalışma ortamı ve araştırma olanaklarını geliştirme amacı doğrultusunda; uluslararası
yayınevlerince istenen sayfa ve renkli baskı ücretleri (yukarıda belirtilen indeksler kapsamındaki yayınlar
için), araştırma projesi için gerekli makine-teçhizat, demirbaş, kırtasiye ve diğer sarf malzemesi, kitap ve
dergi (abonelik) giderleri, hizmet alımı, yolluk ve bilimsel amaçlı toplantılara bildirili/bildirisiz katılım
desteği, kurs ve eğitim gideri (kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar
tarafından düzenlenen kurs ve toplantıların faturalanabilir olması gerekmektedir.),kitap basımı, tercüme,
endüstriyel sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, laboratuvar sarf malzemeleri,
kırtasiye vb. malzemeler ile proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan pense, keski,
tornavida gibi küçük el araçlarına ilişkin giderler şeklinde kullanılabilir.
e. Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP): Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası
projelerdir.
f. Katılımlı ve Sanayi İşbirliği Araştırma Projeleri (KSAP): Üniversite öğretim üyeleri ile birlikte
Üniversite dışındaki resmi/özel, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş
uygulamaya yönelik projelerdir. Üniversite diğer paydaşların sağladığı maddi katkıdan fazla katkı
sağlayamaz. Proje limiti kapsamlı proje tipinin iki katıdır.
g. Ön Bilimsel Araştırma Projeleri (ÖN–BAP): Ayrıntılı çalışmalarda kullanılacak bir yöntemi
geliştirme veya uygulanabilirliğini deneme ya da ileri projelere ön bilgiler sağlama amacıyla hazırlanan
araştırma projeleridir. Bu proje tipi için yararlanılabilecek destek miktarı her yıl Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından saptanır.
h. Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): Üniversite’ye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yüksek
lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin
eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürütülen ve ilgili enstitü tarafından
onaylanmış lisans üstü tezleri desteklemek için sunulan araştırma projeleridir.
ı. İleri Araştırma Projeleri (İAP): Değerlendirilmesi, Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılarak yıllık
yatırım programında yer verilen ve resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanan projelerdir.
i. Güdümlü Araştırma Projeleri: Öğretim üyelerinin alanlarındaki çalışmalarına ve bilimsel niteliklerine
katkıda bulunmak amacı ile konusu, bütçesi, başlama tarihi, süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
proje tipidir. Bu proje tipi diğer Bilimsel Araştırma Projelerinin izleme süreçlerine tabi değildir.
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Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler
Madde 7a. Her bir araştırmacı bir yıl içerisinde Güdümlü Proje tipi hariç, diğer proje tiplerinden altyapı projesi
limitinin iki katı oranındaki limite kadar proje/projeler hazırlayabilir.
b. Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim dalı ile ilgili olarak, ülkemizin Beş
Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, Üniversite bilim politikasına ve ülke bilim politikasına veya ulusal
bilim ve teknoloji politikalarına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma
Projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine
ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
c. Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya
yönelik, kaynakları
ve
faaliyetleri
bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar
arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilir. Daha önce Komisyon tarafından
desteklenmiş projelerden yayın yapan, Üniversite bilimsel alt yapısına katkı sağlayan, patent veya tescil
alan araştırmacıların sundukları proje önerilerine öncelik verilebilir. Lisans üstü tez araştırmaları da
araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.
Başvuru, Değerlendirme ve Yürütülmesi
Madde 8a. Başvuru ve değerlendirme takvimi her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Üniversitede
BAP proje başvuruları; projenin gerekçesinin, yöntem, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı
olarak yer aldığı BAP otomasyon sistemi aracılığı ile her zaman yapılabilir. İnsan, genetik, klinik, canlı
hayvan türleri üzerinde yapılacak deneysel çalışmalarda, ilgili etik kuruldan alınacak onay belgeleri
ve lisansüstü tez projelerinde tez konusunun enstitü yönetim kurulunda kabul edildiğine ilişkin enstitü
yönetim kurulu kararı proje formlarına eklenir.
c. Komisyon, proje başvurularının ilk değerlendirmesini yapar ve gerek görülmesi halinde seçilen proje
önerilerini değerlendirmek amacıyla üniversite içinden veya dışından uzmanlar belirler. Uzmanlar, BAP
otomasyon sistemi ile gönderilen proje önerisini ‘Uzman Değerlendirme Formu ile değerlendirir ve
değerlendirme sonucunu Komisyona iletir. Yine gerek görülmesi halinde ilgili birimlerden proje önerisinin
ilgili birim alt yapısına katkısı hakkında görüş alınır.
d. Komisyon, projenin desteklenip desteklenmemesine ve desteğin miktarına açık oylama ve oy birliği/oy
çokluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı belirleyicidir. Komisyonda görüşülen proje ile ilgili karar
proje yürütücüsüne bildirilir.
e. Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüleri ile sözleşme yapılır.
f. Proje Yürütücüleri, Sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışma planına ve bütçesine uygun olarak
istemde bulunurlar. Daha sonra, Proje birimi; iletişim halinde olduğu İdari, Mali İşler kanalıyla bütçe ve
mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
g. Proje yöneticisi, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları ile ihtiyaç duyulması
halinde sarf malzemesi alımları için de teknik şartname hazırlanması ve ihale, muayene ve kabul
işlemlerinde görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine
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getirmeyen proje yöneticilerinin projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Proje kapsamında alınan
teçhizatlar ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir.
h. Proje Yürütücülerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin
yetersiz kalması durumunda, Yürütücülerinin talebi halinde, proje bütçesi yönetim kurulunda belirlenen
üst limitleri aşmamak kaydıyla güncellenebilir.
Projelerin Süresi ve Projenin İzlenmesi
Madde 9a. Bilimsel Araştırma Projeleri en çok 3 yıl süre için düzenlenir ve öngörülen süresi içerisinde tamamlanır.
Sürenin başlangıcı sözleşme imza tarihidir. Projeler için gerekli hallerde Komisyonca ek süre ve ek ödenek
verilebilir.
Başvuru Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje bütçesinin yetersiz kalması
durumunda, Yürütücülerinin talebi halinde, proje bütçesi yönetim kurulunda belirlenen üst limitleri
aşmamak kaydıyla güncellenebilir.
Ek süre 1 yılı, ek ödenek proje toplam bütçesinin %50’ sini geçemez. Projeler en fazla 1 yıl askıya
alınabilir. Bir yıl sonra yeniden başlatılmayan projeler iptal edilir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri
ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.
b. Proje süresinin altı aydan uzun olduğu projeler için proje yürütücüleri, yürütülen çalışmalarla ilgili her
altı ayda bir komisyona BAP otomasyon sistemi aracılığı ile ara rapor sunarlar. Ara raporlarda
çalışmaların gelişme durumu, varılan ara sonuçlar ve mali ilerlemeler yer alır.
c. Komisyon, ara raporları inceler ve çalışmaların projede öngörülen çalışma takvimine göre yürütülüp
yürütülmediğine bakarak, projenin devam edip etmeyeceğine karar verir. Proje, yürütücüsünün ve/veya
araştırmacıların kusurları veya ihmalleri ile yürütülemez duruma gelmiş ise, Komisyon proje için
dondurma veya iptal kararı alabilir. Karar, Proje yürütücüsü ve araştırıcıların, görevli oldukları kurum ve
kuruluşlara bildirilir. İptal kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir. Oluşacak yeni koşullarda projenin
yeniden başlatılması ve mali desteğin sürdürülmesine, yapılacak incelemeye göre Komisyon karar verir.
d. Zorunlu haller nedeniyle yürütülmesi imkansız hale gelen projeler, Komisyon kararı ile yürürlükten
kaldırılabilir.

Projelerin Tamamlanması ve Sonuç Raporu
Madde 10a- Projenin sona ermesini izleyen 4 ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren “Sonuç Raporu”
otomasyon sistemi üzerinden hazırlanır ve komisyona iletilir. Proje devam ederken bilimsel toplantılarda
sunulan bildiri metinleri ile varsa ara yayınların birer örneği de sonuç raporuna eklenir.
c. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar
değerlendirilmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Karar, Otomasyon sistemi üzerinden proje yürütücüsüne
bildirilir.
d. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların elektronik bir kopyası YBU
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilir.
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e. Bu koşulları yerine getirmeyen araştırmacıların yeni proje başvurularına Komisyon tarafından
sınırlandırma getirilebilir.
f. Altyapı, bilimsel etkinliklere katılımı destekleme ve bilimsel yayınlara destek projeleri için sonuç
raporuyla ilgili olan maddeler uygulanmaz. Bu projelerin sonuç raporları, istenilen altyapının kurulduğu
ya da desteğin gerçekleştiği ve kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirdiği bilgisi ile sınırlı olarak
hazırlanır.
g. Proje kesin raporlarının teslim edilmesinden sonra proje süresi içerisinde, proje sonuçlarının ISI, SCI,
SSCI veya AHCI dizinleri kapsamındaki dergilerde ve diğer uluslararası literatürlerde taranan hakemli
dergilerde, yayınlanması durumunda her yayın için bir sonraki proje değerlendirmesinde araştırmacıya
öncelik verilir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 11Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alanı, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığıyla kamuoyuna
duyurulur.
Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 12BAP komisyonu; ara raporun yeterli bulunmaması, ara raporun üst üste iki kez verilmemesi, proje
yürütücüsünün bu görevi bırakması, proje yürütücüsünün emekli olması, proje bütçesinin kötü
kullanılması, proje kesin raporunun belirlenen süre içinde verilmemesi bilimsel ve akademik etiğe aykırılık
veya usulsüz davranıldığının saptanması durumlarında aşağıdaki yaptırımlardan bir veya birkaçını birlikte
uygulayabilir.
a. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Komisyonu; yürütülmekte olan projeleri komisyon kararı ile iptal
edebilir.
b. Projeyi durdurabilir,
d. Proje yürütücüsünü değiştirebilir,
e. Projenin düzeltilmesini isteyebilir,
f. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına
inceletebilir.
g. Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler komisyonca belirlenen
süre dahilinde herhangi bir proje desteğinden yararlanmaları yasaklanabilir.

Ödeme Esasları
Telif Hakları
Madde 13Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif
hakkı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne aittir.
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Yürürlükten Kaldırma
Madde 14Yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu’nun kararı ve Rektörün onayı ile yürürlükten
kaldırılabilir.
Yürürlük
Madde 15Bu yönerge hükümleri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu’ nun ……….. tarih ve …………… sayılı
kararı ile kabul edilmiştir.
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar ve Uygulama
Madde 16- Bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.
Madde 17- Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergeye dayanak teşkil eden Yükseköğretim
Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Bakanlar Kurulu Kararları
uygulanır.
Yürütme
Madde 20- Bu yönerge hükümlerini, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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