M ARjr,tARA ÜMvERsİTEsİ
BiLİMSEL ARAşTIRMA PRoJELERİ uYGULAMA YöNERGESİ
Senato: 05.12.2017 / 3ffi-AD

BiRiNci BÖLiiM

AMAç, KAPSAM, DAYANAK vE TAIIIMLAR
Amaç ve Kapsam
Madde ı. Bu yönerge Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri Ve dolcora, tıpta uzrnanlık, diş hekimliğinde
uznanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacrlar tarafından yönetilen bilimsevsanatsal
araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizrrıetlerin ytlriltiilmesi,
izlenmesi, sonuçlarının değertendirilmesi ile ilgiti usul ve esaslan düzenlemek amacıyla hazrrlanmrŞtr.

Dayanak

M;dde 2. Bu yönerge; "2547 Sayılı Yükseköğetim Kanunu'nrm 4684 Saylı Kanun'la değişik 58.maddesi" ile
..yük§eköğetim Kurumları Bilimsel Aıaştırma Projeteri Hakkındaki Yönetırıelik" ve "Yükseköğretim
KurumlarİButçelerinde Bilimsel Aıaştrma Projeleri İçin Teaik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktanlarak
Kullanımı, Müasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın işleyişine İıişkin Esas ve Usulleı" hükiirr erine dayarularak
dilzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3. Bu yönergede geçen;
a. Üniversite: Marmara Üniversitesini,
b, senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

c. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürüttllebilmesi için proje yürüfircüsü tarafından Proje ekibinde
yer
verilen; öğetim elemanlannı, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüsdi öğenim görmekte olan
'ogrencileri
ve egitimlerini tamamlamış uzrııanlığı nedeniyle projede görev veriıen kişileri,
projesi: Tamamlandığında sonuçlan ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin
d. ıiıırıseı
".rşĞ."
teknolojik, eionomik, sosyal ve kültiiret kalkınmasma katkı sa$aması beklenen bilirnsel iÇerikli,
yuksek6gretim kurumu içi vİ/veya dışı, ulusal velveya uluslararası kurum ya da kuruluşlaım katılırnlarıyla da
yapılabilecek pğeler ile bilim insanı yetiştiİme ve araştrrna a§apısı kurma ve geliştirme projelerini,
e. Iİııİınseı eraştİrma projeleri Koordlnasyon Birimi (BAPKO): Bilimsel fuaştırma Pğeleri Komisyonunun
sekretarya hizrrıetlerinin yurutiıImesi, bütçe ödeneldelinin özel hesaba aktanlması, öz€l hesaba iliŞkin iŞ ve
işlemlerin }4ırtıtüIİnesi ve yuksekogetim kuİumu araştıİmacılarınm görev aldığı utusal ve uluslararası
orgarizusyonıarca desteklenen projİlerin ilgili mevzuatla belirlenen stireçlerinin yilrümhesi, izlenmesi,
teş-vik vetordine edilmesi, yıİseİogetim kurumu araştırma performansnur ölçülmesi, değerlendirilmesi
ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yilrütitlmesi ve üst yöneticinin bilimsel
araştırma proj;lçJi ile ilgili olarak vereceği diğer göıevleri ilgili biıimlerle koordine halinde yildltmekle
sorumlu birimi,

f. Bilimsel

Birimi Koordioatörü: Bilimsel AraŞtırma Projeleri
Araşt|rma
'Biri.ioir,Projeleri Koordinasyon
adıİıa yiirtıtülmesinden sorurılu, tıst yönetici

faaliyetlerinin yükseköğetim kuİumu
Koordinasyon
tarafindan memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalrnaksızın, bilimsel araştuma projelerine ait faaliYetleri
yliİiirlükte olan Yonetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek biıgi ve niteliklere sahip personel
arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye kaışı sorumlu kişiyi,
g. Gerçekleşİirme görevıisi: Özeİ hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcaına yetkilisinin talimatı
_

-

aı!İrınası, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması,
beıgeıendiİiım;si ve ödeme için gerekli belgelerin hazıılanması Ve kontolü görevlerini yitriitİnek üzere
harcama yetkilisi tarafindan görevlendiıilen kişileri,

uzerine işin

h.

yağuıhası, mal veyi himıetin

Ilarcamaların tasniıi: Özel hesaba aktarıIan futarlardan yapılan harcamalarm analitik

suııflandmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesini,

İrİ""."

bütçe

hesaptan harcama yeiü ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştrma projeleri
koordinatörünü,
koordinasyon birimi
j. Harcama fetkilisi mutemedi: Md ve hizmet alımIan için özel hesaptan kendisine verilen avans_ veya adrna
açılan kedilerıe suırrlr olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine kaŞı sorumlu, bunların
olan ve
mahsubuna ilişkin belgeleri ınulıaseui yetkilisine vermek ve artan futarı iade etmekle yiiküınlü
ya
kişileri,
kişi
da
görevlendirilen
harcama yetkilisi tarafindan her bir pğe için yazılı olarak
lc BAP Komisyonu: Bilimsel araşırına pro.ielerinin kabulü, değerlendirilrnesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst
yoneticinin iilimsel araştırmaiarla ilgili olarak veİeceği diğeİ görevleri }triitmek amacıyla oluşhırulan
komisyonu,

ı.

v"ixııı.i: özel

L Ön Değerlendirme Komisyonlarr (ÖDüıO: Marmara Üniversitesi BilimseVSanatsal Alaştııma Projeleri Ön
Değerlendirme Kornisyonlarını

m. Muhasebe birimi: Yükseköğetim kurumlarında muhasebe işlemlerinin $dtUldüğü bilimi,
n. Muhasebe yetkilisi: Müasebe biriminin yönetimind€n ye yetkili mercilere karşı sorumlu olan yetkiliyi,
o. Özel hesap: Yükseköğetim kuıumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araşürma hiznetleri için öz gelir ve
hazine yardımı karşıhğı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre

cari veya sermaye ekonomik kodtarrndan tahakkuka bağtanmak suıetiyle aktarıldığı l8/ll/20l5 tarihli ve
29536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hamedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde
muhasebe birimi adına açtrrılan banka hesabını,
ö. Proje ekibi: Proje yiirütiıcüsü ile araşırrmacıları,
p. Proj€ yürütücüsü: Projeyi teklifeden, hazırlanmasından Ve yiırütülmesinden sorumlu olan öğetim üyeleri ile
doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araŞtırmacrları,
YükseköğIetim Kurulu Başkantığl ortak veri tabanmı,

r. yÖxsis:

s. Üniversite: Marmara Üniversiıesini
t. yötretim kurulu: Marmara Üniversitesi yön€tim

kurulunu
u. İnovasyon ve Teknoloji Transfer Olisi (MİTTO): Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer
Ofisini,
v. Yönerge: Marınara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesini,
yönetmeliği,
y. yönetmelik: yiıkseköğetim küumları Bilimsel Araştırma projeleri Hakkındaki
ifade

eder'

iKiNci BöLiiM

KoMİsYoNUN YAPI§I, GöREV !,E YETKiLERi

BAP Komisyonu
Madd€ 4. (l) Komisyon, Rektör Veya görevlendireceği bil RektöI Yardrmcrsrnın başkanlıgında, senatonun
öne siyle .ektör t-afıııdan görevlendirilen, en az yedi en çok on biı öğetim üyesinden oluŞuı. KomisYon
uyeleri, yükseköğetim kurumunda var olan bilim dalları arasrnda denge gözetilmek suietiyle dört Yıl iÇin
g6r"ulİnİiriıirı".İ süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyeleri uluslararası atıf
Indekslerince taıanan dergilerde yayını olan velveya yayınlarrna bu indekslerce taranan dergilerde atıf YaPllan,
tercihen kurum içi veya lİrum dşı kapsamlı araştrrma projelerinde yilrütiicüliik yapan öğ€tim üyeleri arasından

seçitirler. Komiİyonun üyelerinin herhangi

bir

nedenle itniversitedeki görevlerinden aynlmalan ha|inde

Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erel.

(2) Komisyon ııyeteri; görev, yetki Ve sorumluluklannı yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde,
ğenuto,rrrn önerİsi üzerine Rektör tarafindan göIev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir
nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

Komi§yonun Toplantr ve Karar Yeter sayısl

Madd;5.

Komisyon, heı ay bir kez toplanr. Ayrıc4 komisyon başkanrnrn çag.ısı iizerine her zaman

alınır,
toplanabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanrr. Kararlar açık oylama ve üye tam sayısının oy çokluğu ile
oy
belirleyicidir,
kullandığı
Oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının
Komisyonun Yetki ve Görevi
Madde 6.
Komisyon,
vasıtalarla duyurw.
a. rro.je uavuru tatvimini hazırlayarak Üniversitenin intemet sitesinde Ve diğer

ilgili formları hazırlayarak araştrrmacılara duyurur, __
proje
c. beit"kleneik proje tiilerini ve uygulama esaslarını belirleı. Komisyon gerekli gördüğü hallerde
yeni
uygulamaları
veya
kaldırabilir
ttiflerinde ve kajsamında değişiklik lapabilir, bazı uygulamaları
b. Projelerle

yiiırıırlüğe koyabilir.
d. rler yl, projeler için sağlanacak destek limitlerini beliıler ve duyurur,
sözleşme protokolü hazrrlar.
e. oestiı<ıe-nmisine karar verilen projeler için aynnıların belirtildiği bir
"Araştırma Projeterinin SeÇiminde
yonet-elikte
belttilen
ııaı.trnaan
PrğeĞri
f. Bilimseysanatsal Araştırma
Mİrmara üniversiteİi bilim potitikatarı doFulfusunda, pıoje başvuruları ve

İirİuJ aıİ.*"t

ilkeıer,,ve

değerlendirmelerinde dikkate alnacak itkeleri belirler ve ilan eder,
ve panellerde
g.,ce.eı<ıı gördtığü pğe önerileri için, tespit edeceği katılmcılar ile paneller dilzenteyebitf
proje ekibi wafından sunum yapllmasını isteyebilir.
bulunur,
t. 6n Degertendirme Koınisyonları oluşturulması ve üyelerinin betirtenmesi için Rektöre öneride
ba$ar,
karara
ve
değerlendirir
göz
butundurarak
önündc
tıakem
öor ve
İ.'pr";"
ğoriişlerini

uiir.-i..ı,

i. r.oj"ı", Lup.u.,nja sı_rıan aru ve
değerlendirir ve karara bağlaı.

inrç.upo.i*.,, ÖDK

ve hakem göiüşlerini göz önünde buluıdurarak

k. proje

yürütücülerinden gelen

ek süre, ek bütçe ve diğel talepleri ÖDk gödşlerini göz

önünde

bulunduıarak değerlendirir ve karara bağlar,
l. yönerge ile uİul ve esaslarda belirtilen şartlar dahilhde pğe çalışmalannı yerinde inceleyebiliı, proje
yüriltücülerini değiştirebilir veya projeyi 1trürlükten kaldırabilir.
m. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda yönergede düzenlenmiş olan yaptlrımlara karar verir.
n. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında
Rektörltığe rapor sunar.

o. Yükseköğetim Kurumlan BilimseVSanatsal Araştırma Projeleri Hakkındaki Yöneffiıelik kapsamınd4
Rektörlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

BAP Koordinısyon Birimi Koordinatörü

Mıdde 7. BAP Koordinasyon Bidmi Koordinatörü, biriminin faaliyetlerini tlniversite

adına yİirtlten, Relİör

tarafindan görevlendirilen ve Rektöre karşü sorumlu olan öğetim üyesidir.

koordınatörün Görevleri
Madd€ t.
koordinatör

a. Birimin program ve faaliyetlerini yönetmelik, yönerge ve BAP komisyon kararlan doğultusunda dtlzenler
Ve yiİiitiır,
b. BAP Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlaıda, komisyon başkanlrğına vekalel eder,

c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlar, yazışmaları yapar,
d. ÖDK Ve BAP Komisyon toplantılarü için giİndemi hazrlar,
e. BAP Komisyon toplantılarında raportörltik yapar,
f. Birim ve BAP Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlar,

g. Rektör veya Rektörtın konuyla ilgili görevlendirdiği Rektör Yardımcısına BAP Komisyonu ve Birim
çalışmaları hakkuıda dönemsel yazılı raporlar sunar,
h. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleşlirme görevlisi atar.

Ön Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri
Madde 9. (l) Pıoje süreçleri ile ilgili ihtiyaç duyulan konuIarda BAP Komisyonu'nun çalışmalarrna katkı
sağlamak amacıyla Tıp ve Sağlık Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Eğitim
Bilimleri olmak iızere dört a).rı ön değerlendime komisyonu kurulur. Ön Değerlendirme komisyon|an, Fakülte
dekanlıklanndan, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezi müdiirlüklerinden alınan teklifler doğulfusunda
BAP Komisyonu taraflndan önerilen ve Rektör tarafindan görevlendirilen uluslaıarası atıf indekslerince taranan
dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıfyapılan, tercüen kurum içi veya
kurum dışı kapsamlı araştırma pğelerinde yünıdıctılük yapmış yedi ötsetim tıyesinden oluşur. Rektör veya
Rektörün konuyla ilgili gorevlendirdiği Rektör Yardmcısı, ön değerlendirme komisyonu üyelerinden birini ilgili
Ön Değerlendirme Komisyonu Başkanı olarak görevIendirir.
(2) Ön Değerlendiıme Komisyonlarına seçilen üyelerin görev silresi dört yıldır. Sirresi biten üye, a},rıı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektor, gerekli gördüğü hallerde, görev silrelerinin dolmasını beklemeden ön
değerlendirme komisyonu üyelerinde değ§iklik yapabilir. Yeni atanan Üye, önceki tıyenin görev siıresini
tamamlar. Gerçekleştirilecek toplantı veya çalışmalara haklı bir gerekçe olmaksızın bir yıl içerisinde üç kez
katılmayan veya üç aydan daha uzun süreli bir görevlendirme nedeniyle toplantıla.a katılımlan mümktln
olamayacak üyelerin görevleri kendiliğinden sona eıer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Ön Degerlendirme Komisyonlan çalışmalarını BAP Komisyonunun belirlediği usul ve esaslara
uygun olarak yitriitiir. Ön Değerlendime Komisyonlarrnın projelerle ilgili değerIendirmeleri ön değeİlendirme
komisyonu başkanları tarafından BAP Komisyonu'na iletilir. BAP Komisyonu Başkanı gerekli gördüğü hallerde
görüş ve önerilerini paylaşmak üzere ilgiIi ön değerlendirme komisyonu başkanını ve üyelerini komisyon
toplantllarına davet edebilt.

(4) Her ay toplanarak proje başrı.ırularının belirlenmiş yöntemlere uygun olarak hazırlanıp
hazırlanmadığını beliıler.
(5) Proje önerileri için hakemleri sapw.
(6) Proje gelişme raporlannı değerlendair.
(7) Projelerle ilgili her tiirlü idaİi o,İinıtücü velveya araştıncılaruı değişimi, stıre uzatrrnı istemi Veya
durdurma istemi vb.) ve mali (ek bütçe istemi, fasıl aktarımı istemi vb.) değişikliklerin projeye uygunluğunu
belirler.

üÇüııcü

nöıüıı

PRoJE TüRLERi,n^ışvunu vE DEĞERLENDiRME

Madde 10. Bilimset Araştrma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafindan desteklenen proje ttırleri aşağıda
listelenmiştir. BAP Komisyonu belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, geıekli gördüklerini

uygulamadan kaldırabilir, yeni proje tiiıleri oluşturabilir. Bu kapsamda sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri
BAP Komisyonu tarafindan belirlenerek dulıırulur.
a. Bilimsel/Sanatsıı Araştırma Projeleri (A tip): Üniversitenin öğetim üyeleri ite dokİora, tıpta
uzmanllk ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılann bilims€l araştlrma ve geliştirme
faaliyetlerini içeren projeleridir.

b. Çok Dısiplinli Araştırma Projeleri (B tİpi): Çok disiplinli yaklaşım gerektiren konularda farklı

biilümlerden veya bilim daltaıından kurum içi ve/veya kurum dışı araştlrmacıların birlikte hazırlayacağı
projelerdir.
c. Lisansüstü Tez Projeleri (c tipı): Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yülıtücülüğünde
öğencileri ile yürtıtttıkleri araştırma projeleridir.
d. Bilimseusanatsat Etkinliklere Katılım De§teği (D tipi): Araştırmacıların bilimseysanatsal
çalışmalarının sonuçlarını aktif katılım sağlayarak sunabilmeleri için ulusal veya uluslararası kongre,
konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklere katılımlarına yönelik destehiı.
e. Araştırma Alt Yapısı G€liştirme Projeı€ri (E tip}: Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi
amactyla üniversitenin öğretim üyeleri tarafından yürtltülen projelerdir. BAP Komisyonu bu ttir projeler
için başıruu koşullannı belirler ve özel değerlendirme siiıeçleri öngörebilir.
f. Sanayi ile İlgili Arıştırma Projeleri (S tipi): Marmara Ünivenitesi ötsetim üyelerinin yurt içindeki
üniyersiteler ile kamu veya özel sektör bünyesindeki kurum veya kuruluşlar ve sanayi kuruluşları ile
müşterek yiırüttttkleri projelerdir. BAP Komisyonu bu ttıİ projeler için başvuru koşullarını belirler ve
özel değerlendirme süİeçleri öngörebilir.
g. Ulusal D€stekli Araştırm8 Projeleri (G tipi): Ünive_rsitemizin dışındaki ulusal kurumlarca fon desteği
sağlanaıak uygulamaya geçilmiş olan ve Marmara Universitesi mensubu araştmacıların ytiiltilcü ve

araştırmacı olarak göıev aldığı bilimseVsanatsal araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik
projelerdir. Yeni bilgiler üetilmesi, bilimseVsanatsal yorumların yapılması veya teknolojik
problemlerin çöziimtenmesi için bilimseVsanatsal esaslara uygun olarak yürtltillen araştrma projeleribu
kapsamda değerlendiıilir. Diğeı kuıumlarca desteklenen ve sosyal sorumlulü mahiyetindeki projeler
destek kapsamı dışındadır.

h. U|uslararası Araştırmaları Dest€kleme Programı Projeleri (H tipi): Kısmen veya tiimüyle

i.

ı

uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerdiı. Yuıt dışmdan kurum ve kuıuluşlar tarafından
tamamı lınanse editmekte olan pğeler deslek kapsamı dışındadr. BAP Komisyonu bu ttlr projeler için
başırıru koşullannı belirler ve özel değerlendirme sitreçleri öngörebilir.
Hızlı Destek Projesi (J tipi): Üniversitemizde yüriltülecek kısa stireli, küçük bütçeli araştırma Ve

^1il]ljlTr""l'İİ§ilfinsanı
ve Yrd. Doç. Dr. kadrosuna

Yetişıirme Desteği (K tipi): üniversitemize A§. Gör. Dr, öğı. Gör. Dr.

yeni atanan ögretim üyelerinin yeni çalışmalarda bulunabilmesi ve ihtiyaç
gerekli
altyapıların
otuşfurulmasına yönelik pğe desteğidir.
duydukları

k. Mütkiyet Haklan ve Patent Teşvik Destği (P tipi): Katma değeri yüksek bilimseVsanasal
aıaştırmalann özendirilmesi Ve teşVik edilmesi amacıyla, Üniversitemiz araştırmacılarının
bilimseVsana*al çalışmalarından elde edilen çfttılara yönelik fiki mülkiyet haklarınm tescil edilmesi,
paıent veya faydalt model tescili gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik desteklerdir.

Destcği (L tİpi): Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek,
ulusal veya uluslararası bilimseVsanatsal içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organlan olan, sözlü
veya poster sunumlarrnın hakem değertendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabınırı basıldığı kongre,
konferans, sempozyüım ve çalıştaylara yönelik projelerdir. Sempozyum web sayfasının bulunması ve
başvuruda belirtilmesi zorunludul. Sempo4rım projeleri her bir bölüm /anabilim dalı ve birim iÇin yllda

l. BilimseUSınatsat Topıantl Düz€nl€me

bir kez desteklenebiliı.
m. Yayın v€ Proje Yapmaya Teşvik

Destği (M tipı): Araştırmacıların bilimseVsanatsal ÇalıŞmalartnın
sonuçlarını yüksek niıelikli ve tanınmtş bilimsel/sanatsal dergilerde sunmalarrnr, kurumumuzda
yürtitülecek olan dış kaynakh proje|erin gerçekleştirilmesini Ve patent sayılanıın arttrrıİma§r teşvik
etmek amacıyla oluştuıulan destek tipidir.

Proje Başvuru ve Dğerlendirilmesi
Madde ll. D ve M tipi projeler hariç tııİn proje önerileri, öncelikle proje ytirtıtücüstın0n bağlı bulunduğu
dekanlılq yüksekokul müdiirlüğü, akademik kadrosu bulunan enstitiı Ve merkez müdürliiklerine verilir. Proje
önerileri, bu birimler tarafından BAP koordinasyon birimine değerlendirilmek iizere sunulur. Birime sunulan
proje önerileri, BAP komisyonu tarafından belirlenen biçimsel koşullan sağlayıp sağlamadığnın ince[enmesi
amacıyla değerlendirmeye alınır. Biçimsel değerlendirıne aşamasında şanlaıı sağlayan proje önerileri,
Koordinatör tarafuıdan ilgili ön değerlendirme komisyonunun değerlendirmesine sunuluı.

c, D, E, J, L ve M tipi projeler, hakem değer|endirmesine tabi fufutmadan ÖDK tarafından değerlendirilir ve
BAP komisyonu tarafindan karara bağlanır. M tipi projeler için başvuru, proje yünıflrcüsü tarafindan doğrudan
BAP koordinatörlüğüne yapılır.

A, B ve K tipi

projeler, ÖDK tarafrndan belirlenen hakem görüşleri ve proje yiırütücüsüniın önceki
bilimseVsanatsal çalışmalan da dikkate allnarak, ön değerlendirme komisyonu taİafindan değerlendirilir ve BAP
komisyonuna sunulur. Projelerin desteklenip desteklenmeyeceği BAP komisyonu tarafından karara bağlanır.
ODK ve BAP Komisyonu proje ekibinden sözlü sunumda bulunmalannı isteyebilir.
P tipi proje|erin değ€rlendtilmesi

Mİ'|TO tanfindan gerçekleştirilir. BAP kooldinatörlüğüne sunulan projeler

iÇin gerekli olan ıslak imzalı tiim belgeler, başıuru taıüini izleyen onbeş gtın içerisinde koordinatörlüğe teslim
edilmelidir. Bu kurala uymayan projeler değerlendirmeye ahnmaz ve hükümstlz kalrr.

Sunulan

pğelerin desteklenip desteklenıneyeceği, bütçe imkanlan doğulfusunda BAP komisyonu tarafından

karara bağlanır.

Proje Protokolü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PROJELERiN YÜRÜTÜLMESİ VE iZLENMESi

Madd€ 12. Desteklenmesine karar verilen projeler için BAP komisyonu başkanı ile proje ytıılifltciistı arasında
bir sözleşme imzalanıı. Proje yiirütucüleri sözleşmede belirtilen tiım hususlara uymakla İikümlüdor. Projelerin
baŞlama wihi olarak, sözleşmenin imzalandığı tarü esas alınır. Projelerin onaylanmasnı takiben kabul edilebilir
bir mazereti olmaksızın on beş gün içerisinde sözleşme imzalamayan aıaştırmacrların pıoje kabul karan BAP
Komisyonunca iptal edilir.
Ara Raporlar

Mıdde t3. Proje ytlrtltilcüleri, proje kapsamında yapılan çalışmalan ve gelişmeleri içeren ara raporlan, sözleşme
tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, birim koordinatörlüğü taıafndan hazırlanan forma uygun olarak BAP
Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdilr. Ara raporlar ÖDK tarafından değerlendirilir ve izleniı. ÖDK
gerekli gördüğü hallerde ara nporları hakem incelemesin€ gönderebi|ir. Altı aydan daha kısa siireli projelerden
ve C tipi projelerden ara rapor istenmez.
C tipi projeleri için verilen sttreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek stlreleri kapsayacak
ş€kilde uzatılabiIiİ. Ancak ıez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstii eğitim ve öğetim
mevzuatında belirlenen normal öğİenim süreleri ile sınırIıdlr. Birbirini takip eden iki ara raporu sunulmayan
projeler durduruluı ve gerekli işlemler ilke kararlarına göre yapılır.
Sonuç Raporu

Madde ı4. Proje yiİriitİlctısü, protokolde belirıilen bitiş tarihini izleyen üç ay içerisinde, pğe kapsamında
yapılan çalışmalann sonuçlarını içeren raporu, birim koordinatörltlğ,tl taıafindan hazırlanan forma uygun olaıak
BAP Koordinasyon Birimine sunmakla YlkümIüdtlı. Koordinasyon birimine sunulan sonuç raporlan ÖDK
tarafindan değerlendirilir ve gerekli görllldüğü hallerde hakem incelemesine gönderilebilir, Lisanstistil tez
projelerinde, jtlri tarafiıdan onaylanmış tez onay belgesi ve proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar
Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu olarak kullanılacak form ve belgeler BAP Komisyonu tarafından
belirlenerek duyuruluı.Alrrıca, Rel(örlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve
tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSlS'e girer. Bu bilgiler yükseköğetim kurumunun intemet
sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Proje §onuçlarının Yıyımlanması

Madd€ l5. Proje sonuçlannrn yayınlanmasında a§ağıdaki ilkeler uygulanır:

a.

A, B, E, J ve K tipi proje §onuçlannün proje tamamlandıktan sonıa en geç iki yıI içinde,
TÜBiTAK ıarafından da yayın desteği sağlanan, Science citation lndexExpanded (SC|, Social Science
-Desteklenen

Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında yer alan
dergilerde makale olarak veya uluslaraıası tanrnmış yayn evleri tarafından basllan kitap veya kitapta bölum
olarak yayımlanması,

-Sosyal Bilimler ve Eğitim bilimleri alanında yttılitülen ve birinci paragraf belirtilen projeler için ulusal
ve/veya uluslararası yayınevi tarafindan yayımlanan kitap veya kitapta bölüm olarak yayımlanması,

-c ıipi Projelerden; dolİora ve uzırıanl* tezleri için ulusal veya uluslararası hakemli dergide makale olarak
yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması; ytiksek lisans tezleri için ulusal veya uluslararası hakemli en
az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye bildiri olarak gönderilmiş olması -Sanatta
yeterlik tezlerinin sonuçlarmın ise ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayna
kabul edilmiş olması,

Ancak,yeni bir c tipi pğe başvurusunda bulunacak proje yürutücüstınün, aynı tipteki diğer projelerinden
proje biıimini izleyen iki yıl içerisinde yayın koşulunu sağIamış olması gerekir.

b. A, B, C, E, J ve K tipinde yeni bir pğe başwrusu yapacak araştırmacılann yayın koşulunu sağlamış olmatarı
gerekir. Bu tip projelerin bitiminden itibaren aynı tip projelere başvuru yapılabili, ancak biı önceki proje
yayın Şartlarının yerine getirilmemesi durumunda aynı tipte yeni pğeye daha sonıaki dönemlerde başvuru
yapılamaz. ilgiıi başwrular ÖDK tarafindan değerlendiriliı BAP komisyonu taıafından karara bağlanır.

c. Proje bitim tarihinden itibaren iki yıl içerisinde patenti alınan veya endüstriyel tirtln ya da prototipi geliştirilen
iiriin ve benzeri projeler için yayın şanı aranmaz.

Diğ€r Yükümlaılükİel

Mıdde l6.
(l) BAp koordinasyon.Ririrni

tarafrndan desteklenen projeler kapsamında geıçekleştirilen her ttirlü yayııılarda,

"Bu ÇalıŞma Marman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmişİir. Proje

Numarasl: ...." ("This work was supported by Research Fund ofthe Marmara University. Project Number: ....")
Şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Ayrıca birim tarafından desteklenen
pğeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının otomasyon sistemine ytlklenmesi zorunludur.

Projelerden elde edilen sonuçlardan ilretilen yayınlarını birime sunmayan araştırmacılara uygulanacak

YaPtrnmlar BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.Ancak, araştırmacılann elinde olmayan zorunlu haller
nedeniyle bu ifadeye yer verilemeyen yayınlann durumu BAP Komisyonu tarafından karara bağIanır.

(2)hojelerden elde edilen bilims€l/sanatsal sonuçların telifve fikri mulkiyet haklan, proje sözleşmesi veya ayl
bir sözleşme ile belhleniı. Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafiıdan desteklenen projelerden elde edilen
bilimseI sonuçların telifhakkı Üniveniteye aittir. Proje sonuçlanndan yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın
veya uygulama için Üniversite Rektörlüğiinden izin a|uıması zorunluduı.
(3) Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Yönetim Kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser
sahiplerine devredilebilir. Gelir getirici, patent, buluş veya üriln ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin

dağılımı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekteştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta
hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

(4) Araştırmacılar, proje yüıüttilüyorken veya tamamlanmasından sonra veri ve kayıtlan saklamakla yükümlü
oldukları süre içerisinde BAP Komisyonunun talep etmesi durumunda, aİaştırma siırecinde/sonucunda elde
edilerı/gelişlirilen tiim veri, bilgi, belge, yazıhm, materyal, ömek, numune, sonuç vb tilm unsuıIarı Komisyona

teslim etmek zorundadrr.

(5) BAP Koordinasyon Birimi, tamamlanan projelere ait sonuçları velveya verileri BAP Komisyonunun
be|irleyeceği ilkelere uygun olarak kısmen veya ttlmüyle, basılı olarak veya el€ktronik ortamda
yayımlayabilir/yayımlatabilir.

Projel€rin sİir€si ve sonuçı8ndırılm8§ı
Mıdde 17. Hızlı destek pğeleri ek süre düil bir yıl, diğer projeler ek süeler de düil olmak tlz€re en çok

üç

yıl

içerisinde tamamlanır.
Mücbir sebepler ile pğe ekibinin kusurundan kaynaklanmayan ve projenin yünltiilınesine engel teşkil eden
nedenlerle gerçekleşen gecikmeler bu silreye dahit değildiI.
Proje yiırütücülerinin gerekgeli talebi tızerine, BAP Komisyon kararı ile projeler için altı aya kadar ek silre
veri|ebilir. Ancak, ek siıre dahil her dalü hlep, en geç projenin bitiş tarihinden bir ay önce yapılmalıdıı.

Pmjelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları

18. (l) Proje tülerine göıe §ağlanacak destek miktarlan her yıl BAP Komisyonu tarafmdan belirlenerek
üniversitenin lntemet sitesinde ilan edilir.
(2) Projeler, BAP Komisyonu tarafindan kabul edilen bütçe ve harcama planlna göre tamamlanır. Gerekli
durumlarda harcama planı değişiklikleri proje yüİütücüsünün gerekçeli talebi i|zerine BAP Komisyonu
tarafindan karara bağlanır. BAP Komisyonu kararı ile proje bütçesinin %50 sini aşmamak üzere ek bütçe
verilebilir. Proje türlerine göre sağlanabilecek ek kaynak mikıan, BAP Komisyonu tarafıırdan belirlenerek
duyurulur. Kabul edilen biı projenin yürtitüctısü, en az bir gelişme nporu döneminden sonİa öngörtılnüş
kalemler iÇin gerekÇeli ek ödenek veya cari harcama ile makine-teçhizat kalemleri arasında gerekçeli ödenek
a}ianmı isteminde bulunabil ir.

Mıdde

(3) 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun üçüncü maddesinin (f) bendi uyarınca yürtitülen ve desteklenen ara§tuma

ve geliŞtirme projeleri için gerekli ınal ve hiznetlerin alımlarında Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen €saslar

esaslar uygulanır.

Diğer Hükümler

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER VE YAPTIRIMLAR

Medde l9. (l) Pğeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımlar ilgili proje
tamamlanrncaya kadar pğe ytirtitiıcülerinin kontrol ve kullanımrndadır. Bunların korunmasından, bakım ve
onarımından proje ytlıiitiicüleri sorumIuduı. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise

ihtiyaç duyan üniversitemiz araştrrmacılarının kullanımına açıkır. BAP Komisyonu, bu ttır makine ve

teÇhizatların, onak bir alanda kullanıma sunulmalarına, başka projeIerde kullanrlmak üzere geri ahnmalarına
karar verebileceği gibi, bunlar tizerinde gerekli göreceğ diğer tasamıflarda bulunmaya da yetkilidir.

(2) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitaptarın projenin materyali olması ve Üniversite kütiıphanesi
tarafrndan ilgili kitapların alımına ihtiyaç bulunduğunun onaylanması zorunludur. Alınan kitaplar Üniversite
Merkez Küttlphanesine demiıbaş olarak kayıt edilir ve proje bitiminde merkez kütiiphaneye iadesi zorunluduı.

(3) hoje yüriitUcüsü, projeye ait tllm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren on
saklamakla yükümlüdiıİ.

yıl

sırreyle

(4) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde veya pğe yiliittlcüsttnün gerekçeli talebinin yerinde bulrnası
durumunda, proje ekibinde değişiklik yapabilir. Onsekizinci maddede yer verilen nedenlerin ortaya çükmast
halinde, nedenin ortaya çıkmasından itibaren en geç on beş gtln içinde Proje Yiirütücüstınün talebiyle ve BAP
Komisyonunun uygun görmesi koşuluyla Projeye azami altı ay ara verilebilir. Bu ara verme, pğe sttresinin

hesabında dikkate alınmaz.

Yrptırlmlar
Mıdde 20. (r) Projeler yürütüllırken veya bitiminden sonıa bilimsel ve akademik etiğe aykınl* veya usulsüz
davranıldığının saPtanması durumunda, BAP Komisyonunun belirlediği ve yayınladığı itke kunllan ışığında
aşağıdaki yaptırımlardan biri veya birkaçının birlikte uygulanmasına karar verilir.
a. Projenin yiıİtltiılememesi, mücbir sebeplerin hasıl olması ve etik kural ihlali durumlarında yünıtülmeke
olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilebilir.
b. BAP komisyonu tarafuıdan iptal edilen Proje bütçesi için, proje }trütiıcüsiıne yasal faizi ile birlikte rtıcu

ediliı.

c. Proje ekibindeki, erik kuallaıa aykın duıumları gerçekleştiren kişi ya da kişilerin dört yıl stlre ile
herhangi bir proje desteğinden yararlanmalan yasaklanabilir.
d. BAP Komisyonu, konunun tiniversitemiz etik kurulunda görtişülmesi veya yasal işlem yapılınası
hususunda Üniversite Rektörüne görüş bildirebiliı.

(2) BAP

komisyonu; ııİ:ı raporun yeterli bulunmamasl, arİı raponın üst üste iki kez verilmemesi, proje
ytldtücüsünün bu görevi bırakmasl, proje },lliıtücüstınün emekli olması, proje bütçesinin kötü kullanılmasl,
proje kesin raporuntm belirlenen süre içinde verilmemesi durumlarında aşağıdaki yaptrınılardan ba veya
birkaçını birlikte uygulayabilir:
a. Proje ara ıaporlarının yeterli bulunmamasü, üst üste iki ara raporun verilmemesi, proje yıirütücüsünün
görevi bırakması veya emekli olması, proje bülçesinin kötü kullanülması ve kesin raporun zamanında
verilmemesi duıumunda projeyi durdurabi l iı,
b. Projenin yürütiilememesi durumunda proje yüİütucüstınü değiştirebiliİ,
c. Projenin yilıiltlrnesind€ kaşılaşılan zorluklardan dolayı projenin yürüttllmesinin imkansız hale gelmesi

pğenin dilzeltilmesini isıeyebilir,
d. Projenin yilrütiilememesi, mücbir sebeplerin hasıl olması ve etik kural ihlali durumlannda yilrütiilmekte
durumunda

olan projeyi iPtal edebilir.

Aynca gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğudan inceleyebilir veya konunun
inceletebilir.

uzmanlanna

(3) Projeler kapsamında ulusal veya uluslararası kaynaklardan temin edilen destek kalemleri için ayrıca BAP
komisyonundan talepte bulunulamaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda,
gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araşıırmacıdan geri alınır ve itgili araştırmacı
dört yıl süıe ile BAP Birimi desteklerinden faydalandı_rılmaz.
(4) Yönerge maddeleri uyarınca Komisyon tarafından yaptırım uygulanan proje yüriıtiıcüsü veya araştrrmacılann

ikinci kez yaptırıma maruz kalmalan durumunda, ilgili kişiler BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı
desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar. Ayrıca, başansızlı}|arı nedeniyle tamamlanamayan tez projeleri
kapsamınd4 ilgili öğenciler BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden sllresiz olarak
yararlanamazlar.
Yöıergede HOküm Bulınmayan

Madde

2l.

Hıller

Yönergede belirtilmeyen hususlarda "Yükseköğetim Kurumları, Bilimsel Anştırma projeleri
Hakkındaki Yönetmelik" hüktimleri, Yükseköğetim Kuıumlan Bütçelerinde Bilimsel Araşnrma Projeleri için
Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın-İşleyişine

ilişkin Esas ve UsuIler ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

yürürlükten kaIdlrma
Madde 3l. Bu yönerge, Senatonun l0 MaIt 20l5 / 332-5-D sayılı karan ile kabul edilen "Marmara Üniversitesi,
Bilimsel Araşürma Projeleri Uygulama Yönergesi"ni yülrilrlükten kaldııır.

yüriırlük
Madde 32. Bu yönerge, Senatonun onayladığl tarihte ytıriirlüğe girer.

YOrüıme

Madde 33. Bu yonerge hükümleri Marmara Üniversitesi Relcörü taİafindan }4İrİıtüliir.

