T.C.
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönerge İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP) Birimi’nin kuruluş ve çalışma esasları ile desteklenmesi için Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi Komisyonuna sunulan önerilerin değerlendirilmesi, kabulü,
desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ile
ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı
Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki
Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönergede adı geçen;
a. Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
b. Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
c. Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ç. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Rektörlüğü BAP Birimi tarafından desteklenecek araştırma
projeleri, etkinliklere katılım ve etkinlik düzenlemek için akademisyenlere
verilecek desteğin, yayın teşviklerinin ilkelerini belirleyen ve başvuruları
değerlendiren, değerlendirilmek için gerekirse hakem görüşlerine sunan,
bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve duyurulması görevini
gören Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,
d. BAP Komisyonu Başkanı: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
e. BAP Koordinasyon Birimi: BAP kaynaklı tüm destek ve teşvik faaliyetlerine
ilişkin idari, mali ve her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinden,
koordine edilmesinden sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
f. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Üniversitenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen BAP
Koordinasyon Birimi faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu
kişiyi tanımlar.
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İKİNCİ BÖLÜM
Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
BAP Komisyonu
MADDE 4- (1) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki
Yönetmeliğin 4 üncü maddesine bağlı olarak Rektör başkanlığında, Senatonun önerisiyle
Rektör tarafından görevlendirilen en az 7 en çok 11 öğretim üyesinden oluşan bir
komisyondur. BAP Komisyonu üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge
gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle BAP Komisyonunda bulunan üyelerin her ne
şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde BAP Komisyonundaki görevleri
de kendiliğinden sona erer.
(2) Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin
tespit edilmesi halinde, bu üyeler Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden
alınabilirler.
Komisyon’un Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
MADDE 5- (1) Komisyon, Komisyon Başkanı’nın çağrısı üzerine her zaman
toplanabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması halinde Komisyon Başkanı’nın oyu iki oy olarak sayılır.
Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a. Proje dönemlerini ve takvimini tespit ederek duyurur.
b. Önerilecek proje gruplarına göre projelerin gerekçelerinin, önceliklerinin, bütçe
ve personel dökümünün yer aldığı proje başvuru formlarını hazırlar ve bunları
araştırıcılara duyurur.
c. Desteklenecek proje türlerini ve uygulama esaslarını belirler.
ç. Proje önerilerini ön değerlendirmeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini
Danışma Kurulu'na ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları
değerlendirir.
d. Proje, destek ve teşvik başvuruları değerlendirerek doğrudan karara bağlar.
e. Desteklenmesine karar verilen proje, etkinlik ve teşvik süreçlerini izler ve
raporlandırır.
f. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki
Yönetmelik kapsamında Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirir.
ı. Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe
girer.
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünün Görevleri
MADDE 7- (1) Koordinatörün görevleri aşağıdaki şekildedir:
a. BAP Koordinasyon Biriminin çalışma ilkelerini ve yıllık çalışma planlarını
hazırlamak, Komisyon onayından sonra uygulamak,
b. Koordinasyon Biriminin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve
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denetimini yapmak, münferit ve düzenli (yıllık) faaliyet raporlarını hazırlamak,
c. Proje başvurularının ve nitelikli projelerin sayıca arttırılması, projelere mali
destek, yayın teşvik konularına ilişkin esaslar konusunda strateji geliştirmek,
d. Koordinasyon Birimi adına yapılacak projeleri değerlendirmek için Komisyon
görüşüne sunmak ve süreci takip etmek,
e. Proje başvurularının Komisyon tarafından değerlendirilmesi sonrası
gerekli olduğunda hakemlere gönderilme sürecini düzenlemek,
f. Rektörün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri
ilgili birimlerle dengeli ve uyumlu olarak yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel Hükümler
MADDE 8- (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat
ve donanımların tümü Üniversitenin mülkiyetindedir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili
proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır, bunların
korunmasından, bakım ve onarımından ise proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan
projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan Üniversitemiz
araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, Rektörün onayı ile 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 9- (1) Araştırma Projelerinden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı
Üniversiteye aittir.
MADDE 10- (1) Gelir getirici patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda
ortaya çıkacak gelirin dağılımı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere
uygun olarak gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu yönerge İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosu’nun
onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu yönerge hükümleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Toplantısının
Tarihi
Sayısı
27.01.2017
2017/02
Yönergenin Değiştirildiği Senato Toplantısının
Tarihi
Sayısı
16.01.2019
2019/01
25.03.2021
2021/04
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