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BEYKENT ÜNİVERSİTESİ  

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

UYGULAMA YÖNERGESİ 
(06.09.2018 Tarih ve 2018 / 21 Sayılı Senato Kararı) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ VE KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

AMAÇ VE KAPSAM  

MADDE 1: Bu Yönerge Beykent Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel araştırma proje 

tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi, dondurulması, iptali ve bunlara ilişkin 

hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması 

ile ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

DAYANAK  

MADDE 2: Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. 

Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58. Maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28. Maddesi, 

26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ‘Yükseköğretim Kurumları 

Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır 

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.  

TANIMLAR VE KISALTMALAR  

MADDE 3: Bu Yönergede geçen;  

a) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,  

b) Üniversite: Beykent Üniversitesini,  

c) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

ç) Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

d) Birim: Beykent Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile uygulama 

ve araştırma merkezlerini,  

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

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

öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede 

görev verilen kişileri,  

f) Bilimsel araştırma projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, 

ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen 

bilimsel içerikli, Beykent Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da 

kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile Beykent Üniversitesi için bilim insanı 

yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,  

g) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Üniversitenin Bilimsel Araştırma 

Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, projelerin bütçe ödeneklerinin 

belirlenmesi, takibi, kayıt altına alınması, proje süreçlerinin ve proje alımları ile ilgili bürokratik 

iş ve işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordinasyonu, üniversitenin araştırma 

performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili 

faaliyetlerin yürütülmesi ve Rektörün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer 

görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu olan Rektörlükçe oluşturulmuş 

birimi,  

ğ) Koordinatör: Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 

faaliyetlerinin üniversite adına yürütülmesinden sorumlu kişiyi,  

h) Bilimsel Araştırma Projeleri Sorumlusu: Bilimsel araştırma projelerinin şeklen 

değerlendirilmesi, bürokratik işlem akışlarının koordinasyonu ve arşivlenmesinden, 

üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin 

yürütülmesi, projelerin bütçe ödeneklerinin belirlenmesi, takibi, kayıt altına alınması, proje 
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süreçlerinin ve proje alımları ile ilgili bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik 

ve koordinasyonu, üniversitenin araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve 

araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve Rektörün bilimsel 

araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde 

yürütmekle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne karşı sorumlu 

olan kişiyi, 

ı) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, 

izlenmesi ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek 

amacıyla oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,  

i) Gerçekleştirme Görevlisi: Değerlendirme sonunda kabul edilen projelerin özel hesapları 

kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin (Koordinatör) 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 kişileri,  

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

öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış 

üniversite mensubu araştırmacıları,  

k) Harcamaların tasnifi: Özel hesaba aktarılan proje tutarlarından yapılan harcamaların 

muhasebe kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi,  

l) Harcama yetkilisi: Proje özel hesaplarından harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörünü,  

m) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için proje özel hesabından 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 kişileri,  

n) Alt Komisyon: Komisyon tarafından oluşturulan ve projelerin değerlendirilmesi ve 

izlenmesinde komisyona yardımcı olan alt komisyonu,  

o) Danışman: Komisyonun proje önerilerini değerlendirmede yararlanabileceği ilgili alanda 

uzmanlaşmış bilim adamını,  

ö) Muhasebe birimi: Beykent üniversitesi muhasebe birimini,  

p) Özel Hesap: Üniversitenin bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri ödeneklerinin ayrıldığı 

hesabı  

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 

KOORDİNATÖRÜ  

MADDE 4: Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimini yöneten, Komisyona 

başkanlık yapan, yaptığı işlemlerde Rektörlüğe karşı sorumlu olan, rektör tarafından önerilen 

ve Senato tarafından seçilen kadrosu üniversitede bulunan bir akademik ya da idari personeldir. 

Koordinatörün görev süresi 4 yıldır. 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU  

MADDE 5: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı Koordinatör başkanlığında 

üniversite senatosunun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen Üniversitenin kadrolu 

toplam 10 öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten 
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üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon başkanı üyelerden birini yardımcı olarak 

seçer, görevinin başında bulunmadığı zamanlarda komisyona yardımcısı başkanlık eder.  

MADDE 6: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu başkanı, başkan yardımcısı ve üyeleri 

üniversite senatosu kararı ile belirlenir. 

MADDE 7: Madde: Komisyon yılda 2 kez Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır. 

Komisyonun karar alabilmesi için komisyon üyelerinin yarıdan bir fazlasının toplantıya 

katılması gerekir.  

KOMİSYONUN GÖREVLERİ  

MADDE 8: Komisyonun görevleri şunlardır:  

a) Bilimsel araştırma projeleri başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, 

izlenmesi, dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması,  

b) Proje başvuru, sonuç ve ara raporlarına ait standart formları hazırlamak,  

c) Alt komisyon alanlarını belirlemek ve bu alanlarda alt komisyonların kaç kişiden 

oluşacağına, karar vermek ve alt komisyonları oluşturmak,  

d) Gerekli gördüğü alanlarda proje danışmanlarını belirlemek,  

e) Görev alanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları Koordinatörlük Birimine iletmek.  

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJEELERİ ALT KOMİSYONLARI  

MADDE 9: Komisyonca Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından belirlenen ve atanan 

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında 

3’er öğretim üyesinden oluşur. Alt Komisyon üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Üniversiteden 

ayrılan Alt Komisyon üyelerinin üyelikleri düşer, yerine yenileri atanır.  

MADDE 10: Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyon üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonu kararı ile belirlenir. 

MADDE 11: Alt Komisyonların görevleri şunlardır:  

a) Komisyonun kendisine gönderdiği projelerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 

aşamalarında Komisyona yardımcı olmak, rapor sunmak,  

b) Gerekli gördüğü projeler için kendisine yardımcı danışmanları Komisyona önermek.  

MADDE 12: Her Alt Komisyon kendi arasından bir alt komisyon başkanı seçer. Alt 

Komisyonların görev süresi 2 yıldır. Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Toplantıya üst 

üste 2 kez katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. Üyeliği düşenlerin yerine aynı usulle yenileri 

seçilir.  

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK 

İLKELER  

MADDE 13: Projeler Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, 

Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği bilim politikasına öncelik verilerek seçilir. Seçimde 

araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sanatsal, sosyal 

ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması gözetilir.  

MADDE 14: Projelerin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları 

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

arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilir. Projelerin seçimi ve 

desteklenmesinde sunulan projelerin Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonu tarafından belirlenen proje türlerine uygunluğu göz önünde bulundurulur. 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME  

MADDE 15: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gelen proje önerileri 

Komisyonca en geç 3 ay içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve duyurulur.  

MADDE 16: Araştırma Projeleri teklifleri Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Biriminin hazırlayacağı “Beykent Üniversitesi Proje Hazırlama Kılavuzu’nda” 

belirtilen yönlendirmeler uyarınca ilgili formlarının usulüne uygun olarak doldurulması ve 

süresi içerisinde Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine 
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teslim edilmesiyle yapılır. Usulüne uygun doldurulmayan ve süresinde verilmeyen başvurular 

dikkate alınmaz.  

MADDE 17: Beykent Üniversitesi tarafından desteklenen proje türlerinden; “BAPT 1: 

Bağımsız Araştırma Projesi”, “BAPT 2: Katılımlı Araştırma Projesi”, “BAPT 3: Hızlandırılmış 

Destek Projesi”, “BAPT 4: Bilimsel ya da Sanatsal Etkinlikleri Destekleme Projesi”, “BAPT 6: 

Sanayi Yatırımı Projesi” ve “BAPT 7: Altyapı Projesi” türlerinden herhangi birinden 

sonuçlanmamış proje yürütücülüğü görevi olan öğretim üyeleri mevcut projeleri 

tamamlanmadan yeni bir proje önerisi sunamaz. Bir öğretim üyesinin aynı anda 3’ten fazla 

“BAPT 5: Lisans Üstü Tez Projesi” türünde projede proje yürütücülüğü yapamaz. 

MADDE 18: Bilimsel araştırma projelerinin hazırlanması, sürdürülmesi ve tamamlanması 

süreçlerinde gerekli olacak olan; başvuru, ara rapor, sonuç raporu, proje süresi değişiklik talebi, 

proje bütçesi değişiklik talebi, proje personeli değişiklik talebi, proje hazırlama kılavuzu vb. 

form ve dokümanlar Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından hazırlanır ve güncellenir. Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan en güncel form ve dokümanlar Beykent 

Üniversitesi İnternet Sayfasında yer alan BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi) sayfasında yayınlanır. 

MADDE 19: Bilimsel araştırma projesinin niteliğine göre proje paydaşı ya da proje ortağı bir 

resmi/özel kurum ya da kuruluş bulunması durumunda, ilgili kuruluşun proje kapsamındaki 

görev ve sorumluluklarını belirtir dilekçenin proje başvurusu sırasında sunulması zorunludur. 

Projenin desteklenmesi kararı alınması durumunda ilgili kurum ya da kuruluş ile Beykent 

üniversitesi arasında proje süresini ve kurum ya da kuruluşun görev ve sorumluluklarını 

kapsayan bir protokol imzalanması gerekmektedir. 

MADDE 20: Proje niteliğine göre Yasal/Özel İzin Belgesi ya da Etik Kurul Onay Belgesi 

gerektiren projelerde ilgili belgenin proje başvurusu sırasında Beykent Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur. İlgili belgelerin temin 

ve teslimi proje yürütücüsü sorumluluğundadır. 

MADDE 21: Proje değerlendirme süreci şöyledir:  

a) Araştırma Proje teklifleri “Beykent Üniversitesi Proje Hazırlama Kılavuzu’nda” belirtilen 

yönlendirmeler doğrultusunda “Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru 

Formu”, “Ek 2_ Kaynakça” ve “Ek 3_ Bütçe ve Gerekçesi” formlarının eksiksiz olarak 

doldurularak EBYS sistemi üzerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine 

gönderilmek suretiyle sunulur. 

b) EBYS sistemi üzerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gelen proje 

teklifleri Bilimsel Araştırma Projeleri Sorumlusu tarafından ilk değerlendirmeye alınır ve proje 

başvuru usulüne uygun yapılan proje başvuruları bilimsel değerlendirmeye alınmak üzere proje 

alanına göre ilgili Alt Komisyona gönderir. 

c) İlgili Alt Komisyon üyelerinin her biri “Beykent Üniversitesi Proje Başvuru Değerlendirme 

Formu” ve Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

hazırlanan puanlama yöntemi uyarınca kendilerine iletilen proje tekliflerini 

değerlendirilmelerini hazırlar. 

d) Alt Komisyon tüm üyelerinin değerlendirmelerini yazılı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimine teslimini takiben 1 hafta içinde bir araya gelerek Proje Başvurusu 

Değerlendirme Raporunu hazırlar ve Komisyona sunulmak üzere BAP Koordinasyon Birimine 

teslim iletir.  

e) Komisyon Alt Komisyonun Proje Başvurusu Değerlendirme Raporunu doğrultusunda proje 

başvurusunu değerlendirir, görüşüp karara bağlar ve Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimine iletir. 

f) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Komisyondan gelen desteklenmeye 

uygun görülen projeleri başvuru tarihlerine göre sıralar ve Rektörlüğe iletir.  



5 

 

g) Bilimsel Araştırma Projesi önerisinin desteklenmesi Rektörlük ve Mütevelli Heyetince bütçe 

olanakları çerçevesinde uygun görülür ya da reddedilir. 

h) Bilimsel Araştırma Projesi önerisinin desteklenmesi ya da reddedilmesi ile ilgili karar 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Proje Yürütücüsüne yazılı olarak 

tebliğ edilir. 

i) Desteklenmesine karar verilen projeler için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi ve Proje Yürütücüsü arasında projeyle ilgili ayrıntıların belirlendiği bir Beykent 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sözleşmesi düzenlenir. Sözleşme doğrultusunda 

tarafların yükümlülükleri açık bir şekilde tanımlanır ve Sözleşme ekinde projenin konusu, 

projeye destek miktarı, projenin süresi vb. gibi projeyi ilgilendiren tüm bilgiler yer alır. 

Sözleşme Proje Yürütücüsü ile Koordinatör tarafından imzalanır. Proje Yürütücüsü ve Beykent 

Üniversitesi adına Koordinatör sözleşmede yer alan tüm hususlara uymakla yükümlüdür.  

j) Bilimsel Araştırma Projeleri için ödeneklerin yetersiz olduğu dönemlerde, bu nedenle 

desteklenemeyen proje önerileri daha sonraki yıllarda değerlendirilmek üzere proje 

yürütücüleri tarafından tekrar sunulabilir.  

PROJELERİN İZLENMESİ VE PROJE RAPORLARI  

MADDE 22: Kabul edilen projenin yürütücüsü altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla 

ilgili bilgilerin yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projesi Ara Rapor Formu”nu Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimine sunar. Usulüne uygun hazırlanan “Bilimsel Araştırma Projesi 

Ara Rapor Formu” bilimsel değerlendirmeye alınmak üzere Bilimsel Araştırma Projesi 

Sorumlusu tarafından proje alanına göre ilgili Alt Komisyona gönderilir. İlgili Alt Komisyon 

üyelerinin her biri “Beykent Üniversitesi Proje Ara Rapor Değerlendirme Formu” uyarınca 

kendilerine iletilen raporların değerlendirilmelerini hazırlar.  Alt Komisyon tüm üyelerinin 

değerlendirmelerini yazılı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslimini 

takiben 1 hafta içinde bir araya gelerek Proje Ara Rapor Değerlendirme Raporunu hazırlar ve 

Komisyona sunulmak üzere BAP Koordinasyon Birimine teslim edilir Komisyon Alt 

Komisyonun Proje Ara Rapor Değerlendirme Raporunu doğrultusunda projenin sonraki 

dönemde desteğin devam edip etmemesine karar verir. Proje desteğinin devam edip etmeyeceği 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Proje Yürütücüsüne yazılı olarak 

tebliğ edilir. 

MADDE 23: Proje yürütücüsü proje sözleşmesinde belirlenen proje bitiş tarihini izleyen en 

geç 3 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren “Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projesi Sonuç Raporu Formu”nu ve “Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç 

Formatı”na uygun olarak hazırlanmış “Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç 

Raporu”nu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim eder. Lisansüstü tez 

projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. 

Usulüne uygun hazırlanan “Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu” bilimsel 

değerlendirmeye alınmak üzere Bilimsel Araştırma Projesi Sorumlusu tarafından proje alanına 

göre ilgili Alt Komisyona gönderilir. İlgili Alt Komisyon üyelerinin her biri “Bilimsel 

Araştırma Projesi Sonuç Raporu Değerlendirme Formu” uyarınca kendilerine iletilen raporların 

değerlendirilmelerini hazırlar. Alt Komisyon tüm üyelerinin değerlendirmelerini yazılı olarak 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslimini takiben 1 hafta içinde bir araya 

gelerek Proje Sonuç Rapor Değerlendirme Raporunu hazırlar ve Komisyona sunulmak üzere 

BAP Koordinasyon Birimine teslim edilir. Komisyon Alt Komisyonun Proje Sonuç Raporu 

Değerlendirme Raporu doğrultusunda projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verir. 

Proje başarı durumu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Proje 

Yürütücüsüne yazılı olarak tebliğ edilir.  

MADDE 24: Proje süresi, bütçesi ya da proje personelinde değişiklik gerektiren durumlarda 

proje yürütücüsü Proje Ara Rapor döneminden minimum 1 ay önce olmak koşuluyla Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanmış olan “BAP Proje Bütçesi 
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Değişikliği Talep Formu”, “BAP Proje Personel Değişikliği Talep Formu” ve “BAP Proje 

Süresi Değişikliği Talep Formu”nu doldurarak ilgili değişikliği onaya sunar. Usulüne uygun 

hazırlanan değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmak üzere Bilimsel Araştırma Projesi 

Sorumlusu tarafından proje alanına göre ilgili Alt Komisyona gönderilir. İlgili Alt Komisyon 

üyelerinin her biri ilgili değişiklik değerlendirme formu uyarınca kendilerine iletilen değişiklik 

değerlendirilmelerini hazırlar ve Komisyona sunulmak üzere BAP Koordinasyon Birimine 

teslim edilir. Komisyon Alt Komisyonun Değişiklik talep değerlendirmesi sonuçlarına göre 

projede ilgili değişikliğin yapılmasını onaylar ya da reddeder. Proje süresi, bütçesi ya da proje 

personelinde talep edilen değişikliklerle ilgili kararlar Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi tarafından Proje Yürütücüsüne yazılı olarak tebliğ edilir. Proje 

Yürütücüsünün değişiklik talebinin Komisyon tarafından reddedilmesi durumunda Proje 

Yürütücüsü projeyi proje önerisinde onaylanmış olan süre, bütçe ve proje personeli ile 

tamamlamak ile yükümlüdür. 

MADDE 25: Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50 si kadar olabilir.  

MADDE 26: Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dahil en çok otuz altı ay içerisinde 

tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal 

ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, 

ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. 

MADDE 27: Proje yürütülmekte iken bilimsel etiğe aykırılık saptandığında Komisyon kararı 

ile iptal edilebilir.  

MADDE 28: Aşağıdaki durumlarda Komisyon projede revizyon isteyebilir, durdurabilir ya da 

iptal edebilir.  

a) Projenin öngörülen gelişmeyi gösterememesi,  

b) Proje raporunun üst üste iki kez Komisyona gönderilmemesi,  

c) Öngörülen çalışma programına uygun biçimde yürütülmemesi,  

d) Proje yürütücüsünün ve/veya araştırmacıların yarısından fazlasının Beykent Üniversitesi ile 

ilişkilerinin kalmaması,  

e) Zorunlu sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, yürütücüsünün başvurusu ve 

Komisyon kararı ile yürürlükten kaldırılır.  

MADDE 29: Yürürlükten kaldırılan/iptal edilen projenin yürütücüsü 2 yıl süre ile yeni proje 

teklifinde bulunamaz, projenin bilimsel etiğe aykırılık nedeniyle iptali halinde ise bu süre 3 

yıldır. İptal edilen proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim 

malzemeleri, proje yürütücüsünden teslim alınır, Komisyon kararıyla benzer araştırmalar yapan 

diğer projelere aktarılır.  

MADDE 30: Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri proje süresince ve projenin 

sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 7 yıl süre ile saklamak zorundadır.  

SONUÇLARIN DUYURULMASI  

MADDE 31: Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve 

tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler Üniversitenin 

internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE GELİR VE ÖDENEKLERİN 

KULLANILMASI 

MADDE 32: Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda 

belirtilen gelirler, Üniversitenin bütçesinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için 

ayrılan ödenekler, Üniversite muhasebe birimince tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına 

aktarılmak suretiyle kullanılır:  

a) Üniversite Mütevelli Heyeti ve Rektörlükçe belirlenerek aktarılacak tutarlar,  
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b) Yürütülen proje ile ilgili olarak ortaya çıkan ve ticarileşmesi sağlanan çıktılara ilişkin elde 

edilen gelirler,  

c) Araştırma projeleri için yapılan bağış ve yardımlar,  

d) Yükseköğretim Kurumunun onayı ile Üniversitenin yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar,  

e) Diğer gelirler.  

MADDE 33: Yukarıda belirtilen ve bilimsel araştırma projeleri için ayrılan ödenekler, kabul 

edilen projeler için özel hesaplara aktarılarak kullanılır ve izlenirler.  

MADDE 34: Üniversite bütçesinden özel hesaba aktarılacak tutar, Komisyonca belirlenen 

bilimsel araştırma projeleri kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda tahakkuka bağlanarak özel 

hesaba aktarılır.  

MADDE 35: Projelerin harcama yetkilisi Koordinasyon Birimi Koordinatörüdür.  

MADDE 36: Özel hesaba aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumu ve hesap özeti 

her yıl Haziran ve Aralık aylarının son haftasında Koordinatörlük Birimi tarafından Rektörlüğe 

sunulur.  

MADDE 37: Özel Hesap olarak ayrılan ödenekler bilimsel araştırma projeleri için gerekli 

seyahat, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-

teçhizat alımları ve buna ilişkin giderler için kullanılır.  

MADDE 38: Projeler kapsamında alınan her türlü teçhizat ve demirbaş. taşınır mal kaydını 

takiben Proje yürütücüsüne zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise teslim 

belgesi düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir.  

MADDE 39: Proje bitiminde Beykent Üniversitesi Rektörlüğü alınan teçhizat ve demirbaş 

malzemeleri dilediği yer ve şekilde kullandırır.  

MADDE 40: Desteklenmesi kabul edilen projelerde personel çalıştırılması öngörülmediği 

sürece, özel hesaptan personel çalıştırılamaz. Bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz.  

MADDE 41: Proje tamamlandıktan sonra projede kalan ödenek kullanılamaz.  

MADDE 42: Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, Üniversitenin bütçesi ile 

ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.  

MADDE 43: Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan işlem ve harcamalara ilişkin 

belgeler, Üniversitenin genel hükümlerine göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde 

bulundurulur.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

MADDE 44: Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen 

bilimsel sonuçların telif hakkı Beykent Üniversitesine aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri 

eserlerin telif hakları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser 

sahiplerine devredilebilir.  

MADDE 45: Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak 

gelirin dağılımı Üniversitenin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak 

gerçekleştirilir.  

MADDE 46: Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında 26 Kasım 2016 Tarih ve 29900 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

MADDE 47: Bu Yönerge Beykent Üniversitesi Senatosu onayı tarihinde yürürlüğe girer. Bu 

yönetmeliğin üniversite senatosunda kabul edilmesi ile 22/12/2016 tarih ve 2016-30/6 karar 

sayılı Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır.   

MADDE 48: Bu Yönerge hükümleri Beykent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


