
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta 

uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 

araştırmacılar tarafından yürütülecek olan projelerin seçimi, yürütülmesi, izlenmesi, 

sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi 

konularında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetleri ile görev, yetki 

ve  sorumluluklarını düzenler. 

Dayanak 

MADDE 2-  (1) Bu yönerge; 

a. 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 Sayılı Kanun’la değişik 58. maddesi”,

b. 26 Kasım 2016 tarih, 29900 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma

Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”,

c. 26 Ocak 2018 tarih, 30313 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yükseköğretim

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik”,

d. 1 Temmuz 2017 tarih, 30111 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi

Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda tanımlanan Ek 34. maddesi,

e. “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 düzenlenmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAR 

MADDE 3-  (1) Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a. 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 mezunlarıdır.

b. 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 projelerdir. 

c. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur. Bilimsel araştırma projelerinin kabulü,

değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla

ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulur.

d. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör

Yardımcısıdır.

e. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 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.

f. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel

Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına

yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından atanan, uluslararası atıf indekslerince

taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf

yapılan ve Rektöre karşı sorumlu olan öğretim üyesidir. Koordinatörün görev süresi (dört)

4 yıldır. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden atanabilir.

g. Bursiyer: Yükseköğretim kurumlarında, yıllık yatırım programında yer alan araştırma alt

yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde,

proje kapsamında burslu olarak görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora

programlarındaki öğrencidir.

h. Doktora sonrası araştırmacı: Doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta

yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla

sözleşmeli olarak çalışan araştırmacıdır.

i. Gerçekleştirme görevlisi: 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 kişidir.

j. Hakem: Proje önerilerinin ve devam etmekte olan projeler kapsamında sunulan talep,

rapor ve yayınların değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projenin kapsadığı

alanda uzmanlığı bulunan öğretim üyesidir.

k. Harcama yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel

araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörüdür.

l. 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.



m. Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacıları, doktora sonrası araştırmacılar ve

bursiyerlerdir.

n. Proje protokolü: Desteklenmesi uygun görülen projeler için, Rektör veya bu konuda

yetki vermesi durumunda BAP Komisyonu Başkanı ile proje yürütücüsü tarafından

imzalanan ve projenin desteklenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında uyulacak

ilke, usul ve sorumlulukları belirleyen belgedir.

o. Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu

olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, diş

hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan

araştırmacılardır.

p. Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosudur.

q. Yükseköğretim Kurumu: İstanbul Medeniyet Üniversitesidir (İMÜ).

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

ORGANLAR,  GÖREV,  YETKİ  VE  SORUMLULUKLAR 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu  

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya 

görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından 

görevlendirilen, en az (yedi) 7 en çok 11 (on bir) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon 

kurulur.  

Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek 

suretiyle (dört) 4 yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden 

görevlendirilebilir. Kurul toplantılarına mazeret bildirmeksizin üst üste (iki) 2 defa ya da 12 

(on iki) ay içinde toplam (dört) 4 defa katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. 

Komisyonun asli üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde 

Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde 

Senato’nun önerisi üzerine görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde 

değişiklik yapabilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı 

usul ile yeni üye görevlendirilir. Komisyonun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye 

sayısının yarısından fazla sayıda üyenin katılımı gerekir. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu 

ile alınır. Oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir. 

Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları  

MADDE 5- (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a. Desteklenecek proje türlerini belirler.

b. Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi,

izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama esaslarını belirler.

c. Her yıl için, BAP başvuru uygulama esasları dikkate alınarak, İMÜ stratejik planda

belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı proje konularını belirler ve tüm projeler için



sağlanacak destek limitlerini web sitesinde ve diğer vasıtalarla araştırmacılara duyurur. 

d. Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur.

e. Projelerle ilgili formları araştırmacıların kullanımına hazır hale getirir.

f. Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir proje protokolü

hazırlar.

g. Proje başvurularını inceler. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve

gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine  karar verir.

h. Projeler kapsamında sunulan rapor ve yayınlar ile ek bütçe, ek süre ve diğer tüm

talepleri değerlendirir. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda uygulanacak

yaptırımları belirler.

i. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini

değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

j. Ülkemizin ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin bilim politikalarına uygun olarak

öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur.

k. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik

kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği diğer görevleri

yerine getirir.

l. Her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, sürmekte olan veya sonuçlanan projeler

ve Üniversitenin konuya ilişkin bilimsel etkinlikleri hakkında Rektörlüğe bilgi sunar.

BAP  Koordinasyon Birimi Koordinatörünün Görevleri:

MADDE 6- (1) 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. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.

g. Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

h. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel

yazılı raporlar sunmak,

i. Her yılın sonunda desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında kamuoyuna

duyurulmak üzere Rektörlüğe rapor vermek.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PROJE TÜRLERİ 

MADDE 7- (1) İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından desteklenecek bilimsel araştırma 

projeleri aşağıda verilen türler çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir. Komisyon 

yönergede belirtilen bu proje türlerinin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini 

uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir. 

a. Genel Araştırma Projeleri (GAP): İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri ile

doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer

uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

b. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Lisansüstü tezlerini kapsayan, tez danışmanının

yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

c. Güdümlü Projeler (GDM): BAP Komisyonunun, üniversitemiz ve/veya ülkemiz için

önem arzeden konularda araştırma yapılması amacıyla konunun uzmanı bilim insanlarına

hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle çağrılı olarak desteklenecek

projelerdir.

d. Alt Yapı Projeleri: Üniversitenin eğitsel ve sosyal, teknolojik ve bilimsel alt yapısını

güçlendirmeye dönük projeler.

e. Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri: Bilimsel Etkinlik Katılım ve Bilimsel Yayın

Destekleme Projeleri: Sempozyum, kongre ve konferanslara kabul edilmiş bildirilerini

sözlü veya poster olarak sunacak veya sanatsal ve kültürel mekanlarda eserlerini

sergileyecek araştırmacıları destekleme projeleridir. Bu kapsamda araştırmacılar yılda

bir kez yurtiçi ve yılda bir kez yurtdışı proje başvurusu gerçekleştirebilirler. Bilimsel

Yayın Destekleme Projeleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi mensuplarının uluslararası

nitelikteki yayınlarını desteklemeye yönelik projelerdir.  Sağlanacak destek miktarı

bilimsel etkinliğin ulusal veya uluslararası olması, etkinliğin gerçekleştirildiği ülke,

bilimsel yayının girdiği sıralamalar (endeksler) gibi kriterler de göz önüne alınarak BAP

Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

f. Kurum Dışı Destekleri Teşvik Projeleri: Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi yurtiçi

kurumlar ile yurtdışından destek alan projelere ek katkı sağlamaya dönük projelerdir. Dış

destekle tamamlanan projenin geliştirilmesi veya zaman içinde fiyat farklılaşması ile

ortaya çıkan bütçe açığının oluşması durumunda bu tür projeler Üniversite tarafından

desteklenebilir.

g. Sanayi İşbirliği Projeleri: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite

birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesi İstanbul Medeniyet

Üniversitesi ve üniversite dışı kuruluşlar tarafından müştereken karşılanan uygulamaya

yönelik projelerdir. Bu projeler birinci derecede önceliğe sahiptir.

h. Sempozyum Düzenleme Projeleri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü 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 

sempozyumlara yönelik projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, sempozyumun ulusal 

veya uluslararası olması gibi kriterler de göz önüne alınarak BAP Komisyonu tarafından 

belirlenir. Sempozyum Düzenleme Projeleri kapsamında hangi giderlerin 

karşılanabileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur. 

i. Süreli Bilimsel Yayın Basımı Destekleme Projeleri: Ülkemizin ve İstanbul Medeniyet

Üniversitesi’nin bilim politikasına katkıda bulunacak konuları içeren dergi ve süreli

yayınların basımını desteklemeye yönelik projeleridir.

j. Patent Başvurusu Destekleme Projeleri: Araştırmacıların Patent başvurusu öncesi ve

sonrası yürütülecek işlemlerde desteklenmesine yönelik projelerdir. Desteğin karşılıksız

veya İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ortaklığı mahiyetinde sağlanmasına yönelik

ilkeler BAP Komisyonu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ   BÖLÜM 

BAŞVURU      VE  DEĞERLENDİRME 

Proje  b  aşvurusu 

MADDE 8- (1) Proje başvuruları İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi 

proje süreçleri yönetim sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda 

aranacak şartlar, Koordinatörün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular 

ile ilan edilir.  

a. Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan, diğer projelerden yerine

getirilmemiş ara rapor veya yayın koşulu gibi yükümlülükleri bulunan proje yürütücüleri

ilgili yükümlülüklerini başarıyla sonuçlandırmadan, BAP Komisyonu tarafından yaptırım

uygulanan araştırmacılar ise yaptırım süresi dolmadan herhangi bir türde yeni bir proje

başvurusu gerçekleştiremez ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar.

b. Araştırmacıların eş zamanlı yürütücü olarak görev alabileceği proje sayısı, aynı tür proje 
için en çok (bir) 1’dir.

c. Lisansüstü ve uzmanlık tez projeleri için destek başvurusu, tez önerisinin ilgili enstitü

veya birimlerin yetkili organları tarafından kabul edilmesinden sonra gerçekleştirilir.

Normal sürelerini aşmış tez çalışmaları ile tezsiz yüksek lisans çalışmaları, destek

kapsamı dışındadır.

Projelerin değerlendirilmesi 

MADDE 9 -( 1 ) Başvuru süreleri içinde birime sunulan proje önerileri, gerekli koşulları 

sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme 

aşamasında şartları sağlayan proje önerileri: 

a. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü tarafından değerlendirilmek üzere konunun



uzmanı komisyon üyesine iletilir. İlgili komisyon üyesi kendisine atanan proje için yine 

konunun uzmanı hakem atayarak görüş talep eder. Gelen görüşleri de dikkate alarak kendi 

kanaatini oluşturur ve BAP Koordinatörüne iletir. Koordinatör değerlendirmesi yapılan 

projenin karara bağlanması için projeyi BAP Komisyonu değerlendirmesine sunar. 

Gerekli koşulları sağlamayan proje önerileri ise gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine 

iade edilir. 

b. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak BAP Komisyonu

tarafından doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve

nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir.

c. BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden projeleri ile ilgili sözlü sunum

yapmalarını isteyebilir.

d. BAP Komisyonu, projenin fayda/maliyet analizini, varsa hakem raporlarını, proje

ekibinin önceki faaliyetlerine yönelik akademik performanslarını ve yürüttükleri projeler

kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin

desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm

aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan görüş isteyebilir.

e. BAP Komisyonu üyeleri, kendilerinin görev aldığı projelerin karara bağlanması

aşamasında toplantı ortamında bulunamazlar ve oy kullanamazlar.

f. BAP Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün veya

Rektörün konuyla ilgili görevlendireceği Rektör Yardımcısının onayına sunulur ve

onaylanan projeler için uygulamaya geçilir.

ALTINCI BÖLÜM 

PROJELERİN  YÜRÜTÜLMESİ  VE  İZLENMESİ

Proje   protokolünün imzalanması ve projenin başlatılması 

MADDE 10- (1) Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücüleri ile sözleşme 

protokolü imzalanır. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul 

edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, proje türüne ve niteliğine göre zorunlu tutulan 

belgeleri BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Evrakı teslim edilmeyen 

projeler için birimce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından 

sonra yasal bir mazereti olmaksızın ( bir) 1 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalanmayan 

projeler iptal edilir. 

Ara raporlar 

MADDE 11- (1)Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren 

ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren (altı) 6 aylık dönemlerde, duyurulacak formata 

uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.  

a. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir.

b. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı, BAP Komisyonunun ara

rapor ile ilgili olumlu görüşüne tabidir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları

hakem incelemesine gönderebilir.



c. BAP Komisyonu; projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda

bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı

halinde projeyi iptal edilebilir veya proje yöneticilerini ve araştırıcılarını değiştirebilir.

Proje yöneticisinin görevden ayrılması, ara gelişme raporunun uyarıya rağmen

zamanında verilmemesi, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje

bütçesinin kötü kullanılması durumlarında da aynı işlemler uygulanabilir. Proje

yöneticisinin değiştiği durumlarda, bu yönetici ile imzalanmış olan proje protokolü

feshedilmiş sayılır ve yeni proje yöneticisi ile projenin devamına ilişkin olarak tekrar

imzalanır.

d. Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme

komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara

rapor istenmez.

Sonuç raporu 

MADDE 12- (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen ( bir) 1 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 rapora eklenir. 

Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair Enstitüden 

alınmış bir belgeyi de birime teslim etmek zorundadır. 

a. Destek projeleri, alt yapı projeleri, güdümlü projeler, bilimsel etkinlik katılım projeleri

ve sempozyum düzenleme projeleri için rapor kapak sayfası aynı kalmak üzere sonuç

rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor

hazırlanır ve BAP Birimi’ne sunulur.

b. Çalışmanın İMÜ BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye

yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz.

c. Sanayi işbirliği projelerinin başarılı sayılıp sayılmayacağına, gerekli görülmesi halinde

hakem değerlendirilmesine de başvurularak, Komisyon tarafından karar verilir. Diğer

türdeki projelerin sonuç raporları ise doğrudan Komisyon tarafından değerlendirilerek

karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine de başvurabilir.

Proje  sonuçlarının  yayınlanması

MADDE 13.  (1) Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır: 

a. Desteklenen araştırma projelerinin sonuçlarının, proje tamamlandıktan sonra en geç (iki)

2 yıl içinde, Web of Science kapsamında yer alan dergilerde yayınlanması beklenir.

b. (a) bendinde belirtilen projeler için sosyal bilimlerde bir kitap veya kitapta bölüm

yayınlanması da yeterli kabul edilir.

c. Sonuçlardan patent alınmış projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.

d. Yeni bir araştırma projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin (a) bendinde

belirtilen yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Proje yürütücülerinin yayınlarının hakem



değerlendirmesinde veya basım aşamasında olduğunu belgelemeleri ve yayının bir örneğini 

sunmaları durumunda, Komisyon yürütücülerin son iki yılda gerçekleştirdikleri diğer 

yayınlarını da dikkate alarak, yayın koşulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar. 

e. Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının, proje tamamlandıktan sonra en geç (iki) 2 yıl

içinde, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda

yayınlanması gerekir. Yeni bir tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin

yayın koşulunu sağlamış olması gerekir.

MADDE 14- (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında 

gerçekleştirilen her türlü yayında, “Bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This 

work was supported by Research Fund of the Istanbul Medeniyet University. Project 

Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. 

Telif hakları ve proje çıktıları 

MADDE 15- (1) 

a. Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları İstanbul

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

yayın veya uygulama için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması

zorunludur.

b. Gelir getirici patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin

dağılımı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ilkelere

uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi

öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat

hükümleri uygulanır.

c. Araştırmacılar, proje yürütürken ve/veya tamamlanmasından sonra veri ve kayıtları

saklamakla yükümlü oldukları süre içerisinde BAP Komisyonunun talep etmesi

durumunda, araştırma sürecinde/sonucunda elde edilen/geliştirilen veri, bilgi, belge,

yazılım, materyal, örnek, numune, sonuç vb. tüm unsurları BAP Komisyonuna teslim

etmek zorundadır.

d. BAP Koordinasyon Birimi, tamamlanan projelere ait her türlü bilgiyi, sonuçları, verileri,

raporları ve proje ekibine yönelik bilgileri BAP Komisyonunun belirleyeceği ilkelere

uygun olarak, kısmen veya tümüyle, basılı olarak veya elektronik ortamda

yayımlayabilir/yayımlatabilir ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

e. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında yürütülen

çalışmaların sonuçlarından üretilen/elde edilen patent, faydalı model, buluş, ürün,

tasarım, lisans, şirket oluşumu veya yayın gibi her türlü çıktının, oluşmasından itibaren

en geç (altı) 6 ay içerisinde BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur.

Projelerin süresi ve sonuçlandırılması 

MADDE 16- (1) Araştırma projelerinin Komisyon tarafından onaylanan süre içerisinde 

tamamlanması esastır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile 



projeler için (bir) 1 yıla kadar ek süre verilebilir. Bilimsel araştırma projelerinin ek süreler de 

dâhil olmak üzere, en çok 36 (otuz altı) ay içerisinde tamamlanması zorunludur. 

Projelerin bütçesi  ve  uygulama  esasları 

MADDE 17- (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 18- (1) Üniversitemizde gerçekleştirilebilen test, analiz ve hizmetler öncelikle kurum 

içerisinden karşılanır. Üniversitemiz dışından karşılanması öngörülen test, hizmet ve analizler 

için ilgili bütçe kalemlerinin kurum dışından karşılanmasına yönelik gerekçenin başvuru 

aşamasında kapsamlı olarak izah edilmesi ve BAP Komisyonu tarafından gerekçenin yerinde 

görülmesi zorunludur. Devam eden projeler kapsamında bu tür zorunlulukların ortaya çıkması 

durumunda ise, söz konusu alımların gerçekleştirilebilmesi için proje yürütücülerinin gerekçesi 

ile birlikte BAP Komisyonuna başvuru yapması ve gerekçelerinin BAP Komisyonu tarafından 

yerinde görülmesi zorunludur. Bu koşullara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alımlar için 

herhangi bir ödeme yapılmaz. 

MADDE 19- (1) Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama 

planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri 

arasında fon aktarımı, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri, 

proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje 

yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ilgili yönetmelikte 

belirtilen oranları aşmamak üzere ek kaynak sağlanabilir. Ek bütçe taleplerinin sözleşmede 

belirtilen bitiş tarihinden en geç ( i k i )  2 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir. Proje türlerine 

göre sağlanabilecek ek kaynak m iktarı Kom is yon tarafından belirlenerek duyurulur. 

MADDE 20- (1) 

a. 26.01.2018 tarihli ve 30313 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak Bilimsel Araştırma Projelerinde tezli

yüksek lisans veya doktora programındaki öğrencilere bursiyer ödemesi yapılabilir.

b. Projeler kapsamında bursiyer ödemesi yapılacak lisansüstü öğrenim öğrencilerinin

taşıması gereken özellikler, hangi projeler kapsamında bursiyer ödemesi yapılabileceği,

bursiyerler için ödenecek tutarlar ve bursiyer seçiminde uyulacak ilkeler gibi tüm

hususlar ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak BAP Komisyonu tarafından

belirlenerek ilan edilir.

MADDE 21- (1) 01.07.2017 tarihli ve 30111 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 

Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda tanımlanan Ek 34. 

maddesi doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projelerinde, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl 

içerisinde kalmak kaydıyla en fazla (üç) 3 yıl süre ile sözleşmeli olarak doktora sonrası 

araştırmacı istihdam edilebilir. 



a. Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili Üniversitenin dolu öğretim elemanı

kadrosu sayısının (yüzde beşi) %5’i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş

olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı vermez.

b. Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, sözleşme örneği, sözleşme 
süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 40.000 (kırk bin) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere 
ücretleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bunlara, diğer mevzuatta aksine 
hüküm bulunsa dahi, bu maddede öngörülen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme 
yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. mali ve sosyal haklar dışında 
kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
kapsamında Ar-Ge proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin 
tabi olduğu hükümler uygulanır.

c. Projeler kapsamında doktora sonrası araştırmacı çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, 
araştırmacıların belirlenmesi, çalıştırılacak araştırmacılara ödenecek aylık tutarlar gibi 
hususlara yönelik tüm hususlara yönelik uygulama esasları ile çalıştırılacaklarla 
imzalanacak sözleşmeler ilgili mevzuat hükümlerine de bağlı kalınarak BAP Komisyonu 
tarafından belirlenerek duyurulur.

YEDİNCİBÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER VE YAPTIRIMLAR 

Genel hükümler 

MADDE 22- (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve 

donanımların mülkiyeti birime 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 23- (1) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin 

materyali olması ve Üniversitemiz kütüphanesinde bulunmaması zorunludur. Alınan kitaplar, 

alım aşamasında Üniversitemiz  Merkez  Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edilir. 

MADDE 24- (1) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı 

tarihten itibaren (beş) 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. 

MADDE 25- (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 (altı) 6 aya kadar askıya  alabilir. 

Yaptırımlar 

MADDE 26- (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, TÜBİTAK Araştırma ve 

Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği ile belirlenen etik ihlallerin yapıldığının  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 bir problemi veya arızası olmayan ve

kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri

dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje

yürütücüsünden geri alınır.

c. Proje ekibindeki, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği ile belirlenen

etik ihlalleri gerçekleştiren kişi ya da kişiler, aynı Yönetmelikte belirlenen süre zarfında

(bir süre aralığı söz konusu ise, kesin süre BAP komisyonu tarafından belirlenmek

kaydıyla) BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

d. BAP Komisyonu, konunun Üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal  işlem 
yapılması hususunda  Rektörlüğe bilgi verir.

MADDE 27- (1) Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir 

veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, Komisyon projenin iptal 

edilmesi, proje yürütücüsünün değiştirilmesi veya projenin revize edilmesi gibi hususlarda 

karar almaya yetkilidir. Projenin sürdürülemez veya ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili 

gerekçelerin kabul edilemez bulunması durumunda 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 bedelleri de dahil 

olmak üzere diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte sorumluluğu bulunan 

araştırmacılardan geri alınır. Ayrıca ilgili aksaklıklarda sorumluluğu bulunan araştırmacılar 

(iki) 2 yıl süre ile BAP  Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz. 

a. Projenin başvuruda öngörülen amaca uygun olarak yürütülmemesi,

b. Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyetlerinin Komisyon tarafından projenin

amacı dışında gerçekleştirildiğine karar verilmesi,

c. Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü Komisyonca onaylanan bir öğretim

üyesine devretmeden projeden ayrılması,

d. Yapılan uyarıya rağmen BAP Komisyonu tarafından kabul edilebilir bir mazeret

bulunmaksızın bir ay içerisinde raporun teslim edilmemesi.

MADDE 28- (1) Proje ara raporunun veya sonuç raporunun yetersiz veya uygun bulunmaması 

durumunda, raporun yeniden düzenlenmesi, çalışmaların bir kısmının yenilenmesi, proje 

planına göre eksik çalışmaların tamamlanması veya diğer hususlarda karar almaya Komisyon 

yetkilidir. Sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması 

ve Komisyonun 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. Nihai olarak, sonuç raporu 

yetersiz/başarısız bulunan proje yürütücüsü Komisyon kararı ile en az (iki) 2 yıl süre ile birim 

desteklerinden faydalandırılmaz. 



MADDE 29- (1) Hazırlanan lisansüstü tezin, tez savunma jürileri veya yetkili kurullar 

tarafından başarısız bulunması durumunda ilgili lisansüstü tez projesinin yürütücülerine en az 

(iki) 2 yıl süreyle yeni bir lisansüstü tez projesi desteği verilmez. Tez kapsamında satın alınan 

demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri 

alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların 

bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. 

MADDE 30- (1) Proje sonuçlarından yayın üretilmesi şartlarını yerine getirmeyen 

araştırmacılara şart sağlayıncaya kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. 

BAP Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde 

“Bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research Fund 

of the İstanbul Medeniyet University. Project Number:….”) şeklinde veya benzer anlama 

gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara (iki) 2 yıl süreyle herhangi bir türde destek 

sağlanmaz. 

MADDE 31- (1) Projeler kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi birimleri veya diğer 

kurumlar tarafından sağlanan seyahat, kongre/sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir 

destek türü için, BAP Birimince ayrıca destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin 

tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte 

ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı (iki) 2 yıl süre ile BAP Birimi 

desteklerinden faydalandırılmaz. 

MADDE 32- (1) Yönerge maddeleri uyarınca Komisyon tarafından yaptırım uygulanan proje 

yürütücüsü veya araştırmacıların ikinci kez yaptırıma maruz kalmaları durumunda, ilgili kişiler 

BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar. 

MADDE 33- (1) Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

MADDE 34- (1) Komisyon tarafından kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın geri çekilen 

sözleşmesi imzalanmış BEK proje yürütücüleri, iptalden itibaren (bir) 1 yıl süreyle BEK 

projesine başvuru yapamaz. 

Yürürlük 

MADDE 35- (1) Bu yönerge 27.02.2020 tarih ve 2020/05-02 nolu senato kararına göre 

çıkarılmış olup; 27.02.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1-Bu Yönetmeliğinin 27. maddesi Yönetmeliğin yürürlük tarihinden 

itibaren kabul edilen projeler için uygulanır. 

Yürütme 

MADDE 36- (1) Bu yönerge hükümleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 




