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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� B�l�msel Araştırma Projeler�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n (BAPUM) amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m
organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r. Bu Yönetmel�k İstanbul Gel�ş�m
Ün�vers�tes� B�l�msel Araştırma Projeler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m
organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 4 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�, 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend�, 58 �nc�
maddes�n�n (b) fıkrası �le Ek 28 �nc� maddes�ne dayanılarak ve 26/11/2016 tar�hl� ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları B�l�msel Araştırma Projeler� Hakkındak� Yönetmel�k hükümler�ne uygun
olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Araştırmacı: B�l�msel araştırma projes�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n proje yürütücüsü tarafından proje ek�b�nde

göster�len; Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı veya yabancı uyruklu öğret�m elemanları �le proje konusu �le �lg�l� l�sans ve
l�sansüstü öğren�m görmekte olan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenc�ler ve eğ�t�mler�n�
tamamlamış, uzmanlığı neden� �le projede yer ver�len k�ş�ler�,

b) Bağımsız projeler (BP): Konusu proje yürütücüsü tarafından bel�rlenen, başvuru dönemler� ve başvuru
sayısı her yıl, BAPUM Kom�syonu tarafından bel�rlenen araştırma veya gel�şt�rme projeler�n�,

c) B�l�msel araştırma projeler�: Tamamlandığında sonuçları �le alanında b�l�me katkı yapması, ülken�n
teknoloj�k, ekonom�k, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen b�l�msel �çer�kl�, yükseköğret�m
kurumu �ç� ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılab�lecek projeler
�le b�l�m �nsanı yet�şt�rme ve araştırma altyapısı kurma ve gel�şt�rme projeler�n�,

ç) B�l�msel etk�nl�k destek projeler� (BDP): İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� mensubu öğret�m üyeler�n�n b�l�msel
çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum etk�nl�kler�nde akt�f katılımla davetl�
konuşmacı olarak veya sözlü b�ld�r� ve poster şekl�nde sunab�lmeler� �ç�n ver�len destekler�,

d) Destek uzmanı: Projen�n hazırlık ve yürütülmes� �le �lg�l� alanda meslek� veya tekn�k deney�m� olan yüksek
l�sans öğrenc�ler�n�,

e) Doktor öğret�m üyes� ve uzman destek projeler� (DUP) (Esk� adı �le yardımcı doçent ve uzman destek
projeler� - YUP): İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� mensubu doktor öğret�m üyes� veya tıp fakültes� uzman kadrolarında
bulunan araştırmacıların b�l�msel faal�yetler�n� destelemek üzere ver�len projeler�,

f) Hakem: Sunulan projeler�n ve gerekt�ğ�nde proje gel�şme ve sonuç raporlarının değerlend�r�lmes� �ç�n
görüşler�ne başvurulan ve projeler�n kapsadığı alanda uzmanlığı �le tanınan b�l�m �nsanlarını,

g) Hızlı destek projeler� (HP): Yen� özgün b�r çalışma �le alt yapısı var olan araştırma b�r�mler�nde
araştırmacıların, halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan b�r gereks�n�m� karşılayab�lmek �ç�n gerek
duydukları desteğ� karşılamak üzere önerd�kler�, temel amacı doğrudan b�l�msel sonuçlar üretmek olan, uygulama
�lkeler� bu Yönetmel�ğe ek olarak ayrıca bel�rlenm�ş ve bütçeler� Kom�syon tarafından her yıl bel�rlenen projeler�,

ğ) İlg�l� akadem�k b�r�m yönet�mler�: Rektörlük, dekanlıklar, enst�tü müdürlükler�, yüksekokul müdürlükler�,
uygulama ve araştırma merkez� müdürlükler�n�,

h) Kapsamlı araştırma projeler� (KAP): K�ş�sel veya d�s�pl�nler arası �şb�rl�ğ� ya da İstanbul Gel�ş�m
Ün�vers�tes� dışındak� ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı �le oluşturulmuş, temel amacı b�r
akadem�k b�r�m�n alt yapısını gel�şt�rmek olmayıp doğrudan b�l�msel sonuçlar üretmek olan projeler�,

ı) Kom�syon: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� B�l�msel Araştırma Projeler� Uygulama ve Araştırma Merkez�
Kom�syonunu,

�) L�sansüstü tez projeler� (LTP): İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, enst�tü ve yüksekokullarda
yüksek l�sans, doktora, tıpta uzmanlık, d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık �le sanatta yeterl�k eğ�t�m� programlarına yönel�k
olan ve öğret�m programları gereğ�nce tez danışmanlarınca yürütülen, bütçeler� ve başvuru sayısı Kom�syon tarafından
her yıl bel�rlenen, uygulama �lkeler� bu Yönetmel�ğe ek olarak ayrıca bel�rlenm�ş projeler�,

j) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
k) Öğrenc� odaklı proje (ÖOP): Ün�vers�te önl�sans ve l�sans öğrenc�ler� tarafından hazırlanan ve sorumluluğu

üstlenen b�r yürütücü öğret�m üyes�n�n denet�m�nde ver�len, l�sans öğrenc�ler�n�n proje yazma ve araştırma yapma
becer�ler�n� gel�şt�reb�lmek, ün�vers�tem�z� tems�len kend� alanında yurt �ç� veya yurt dışı fuar, yarışma, b�l�msel



etk�nl�klere katılmak; patent almaya özend�reb�lecek, yönlend�reb�lecek veya b�r özgün üret�m sağlayab�lecek
n�tel�ktek� ve uygulama �lkeler� bu Yönetmel�ğe ek olarak ayrıca bel�rlenm�ş projeler�,

l) Proje destek personel�: B�l�msel araştırma projes�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n proje yürütücüsü tarafından proje
ek�b�nde göster�len; Kom�syon tarafından uygun görülen, proje süres� ve mal� yılla sınırlı olarak sözleşme �le
çalıştırılmasına karar ver�len ve aşağıda tanımlanan görevl�ler�,

m) Projen�n dondurulması: Projen�n gel�ş�m�ne �l�şk�n raporlarına dayanılarak ya da mücb�r sebepler neden�yle
ve �çer�ğ� hakkında kom�syonca yapılan değerlend�rmeler sonunda n�ha� amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu
görülen projeler�n sürdürülüp sürdürülemeyeceğ�ne ya da hang� koşullar �le sürdürüleceğ�ne gel�şmelere göre karar
ver�lmek üzere proje faal�yetler� �le projen�n �dar� ve mal� �şlemler�n�n bel�rl� b�r süreyle kısmen veya tamamen
durdurulması �şlem�n�,

n) Proje ek�b�: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşan ek�b�,
o) Projen�n �ptal�: Gel�ş�m�ne �l�şk�n raporlarına dayanılarak veya proje ek�b�nde muhtel�f nedenlerden dolayı

projen�n yürümes�n� engelleyecek n�tel�kte eks�lme olduğu durumlarda kom�syonca yapılan değerlend�rmeler sonunda
n�ha� amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen ya da dondurulma �şlem� süres� sonunda sürdürülmes�n�n yararsız
ve/veya olanaksız olduğu kararına varılan veya yürütücünün taleb� üzer�ne dayandırıldığı sebepler Kom�syonca uygun
görülen projeler�n tüm �şlemler�n�n sonlandırılması �şlem�n�,

ö) Projen�n sonuçlandırılması: Sonuç raporu tesl�m ed�len ve kom�syonun olumlu görüş b�ld�rd�ğ� projen�n
bütün �şlemler�n�n tamamlanmasını,

p) Proje yürütücüsü: Projey� tekl�f eden veya bu amaçla görevlend�r�len, projen�n hazırlanmasından,
yürütülmes�nden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nde görevl� öğret�m
elemanlarını, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış araştırmacıları,

r) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,
s) Uzman: B�l�m veya teknoloj� alanında gerekl� uzmanlığa ve projen�n en az b�r aşamasını sonlandırab�lecek

b�lg�ye sah�p, proje tamamlandığında sonuçlarını b�l�msel yöntemlerle değerlend�r�l�p yayımlayab�lecek ve/veya
uygulamaya dönüştüreb�lecek yeterl�ğe ve projen�n gerekt�rd�ğ� d�ğer özell�k, n�tel�k ve şartlara sah�p doktora
öğrenc�s� veya doktorasını tamamlamış k�ş�ler�,

ş) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,
t) Yardımcı eleman: Proje �le �lg�l� alanda destek h�zmet� yapab�lecek, en az l�se mezunu, eğ�t�m veya �ş

deney�m�ne sah�p tekn�syen, tekn�ker ve benzer� k�ş�ler�,
u) Yönet�m Kurulu: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� B�l�msel Araştırma Projeler� Uygulama ve Araştırma

Merkez� Yönet�m Kurulunu,
ü) YÖKSİS: Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı ortak ver� tabanını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 4 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ün�vers�tede temel uygulamalı ve d�s�pl�nler arası alanlardak� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� merkez�

b�r organ�zasyon çerçeves�nde düzenlemek.
b) Ün�vers�te bünyes�nde mevcut her türlü araç, gereç, c�haz �le b�rl�kte laboratuvar, uygulama ve araştırma

merkez ve benzer b�r�mler arasındak� �l�şk�lerde eşgüdümü sağlamak ve araştırma/gel�şt�rme (AR-GE) olanaklarının
b�r�mler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Ün�vers�tede b�l�msel faal�yetler�n kal�tes�n� arttırmak.
ç) Ün�vers�te bünyes�nde gerçekleşt�r�lmes� planlanan araştırma projeler� �ç�n gerekl� madd� altyapının

tem�n�n� sağlamak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�te bünyes�nde yapılması planlanan b�l�msel araştırma ve sanatsal projeler� desteklemek.
b) Bu projeler kapsamında yapılacak veya yapılmakta olan araştırmaların n�tel�ğ�n� yükseltmek ve araştırma

sonuçlarının uluslararası yayınlara dönüştürülerek ün�vers�ten�n b�l�msel etk�nl�ğ�n�n arttırılmasını sağlamak.
c) Ün�vers�tede proje yapma kültürünü gel�şt�rmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 6 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektör

tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� dolan Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı aydan daha
fazla süreyle görev� başında bulunmaması durumunda görev� sona erer. Süres� dolmadan görev�nden ayrılan Müdürün
yer�ne Rektör aynı yöntemle yen�den görevlend�rme yapar. Müdür, Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak
yürütülmes�nden ve gel�şt�r�lmes�nden sorumludur.



(2) Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından �k� Müdür Yardımcısı görevlend�r�leb�l�r. Müdür Yardımcıları,
Müdüre yardımcı olmak ve koord�nasyonu sağlamak �le yükümlüdürler. Merkez Müdürü görev� başında olmadığı
zaman yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� sona
erer.

Müdürün görevler�
MADDE 8 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenl� b�r b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak.
c) Merkez�n faal�yet raporunu, b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını ve bütçe öner�s�n� hazırlamak ve

Yönet�m Kurulunda onaylanmış şekl� �le Rektöre sunmak.
ç) B�l�msel araştırma projeler� faal�yetler�n�n koord�nasyonunu sağlamak.
d) Ün�vers�tede yürütülen araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n�n stratej�k plan hedefler�ne uygunluğunu

�zlemek ve raporlamak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le b�rl�kte toplam yed� üyeden oluşur. Müdür

ve yardımcıları dışındak� dört üye, Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Yönet�m Kuruluna Müdür
başkanlık eder. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az �k� kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul ed�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmaları ve yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu ve b�r sonrak� yılın çalışma programını Rektöre

sunmak üzere onaylamak.
c) Yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel �lkeler�n� bel�rlemek.
ç) Ün�vers�tede yürütülen b�l�msel araştırma çalışmalarını artıracak ve n�tel�ğ�n� yükseltecek faal�yetler

düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�l�msel Araştırma Projeler� Uygulama Merkez� (BAPUM) Kom�syonu
MADDE 11 – (1) B�l�msel Araştırma Projeler� Uygulama ve Araştırma Merkez� Kom�syonu, Rektör veya

görevlend�receğ� b�r Rektör Yardımcısının başkanlığında, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Senatosunun öner�s�yle Rektör
tarafından görevlend�r�len altı öğret�m üyes� �le b�rl�kte toplam yed� üyeden oluşur. Ün�vers�ten�n var olan b�l�m dalları
arasında denge gözet�lerek seç�len Kom�syon üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye aynı usulle yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Rektör gerekl� gördüğü hallerde görev süreler�n�n dolmasını beklemeden kom�syon üyeler�nde
değ�ş�kl�k yapab�l�r. Kom�syon toplantılarına resm� �z�n, görevlend�rme veya sağlık sorunu g�b� yasal b�r mazeret�
olmaksızın b�r yıl �çer�s�nde �k� kez katılmayan üyen�n görev� kend�l�ğ�nden sona erm�ş sayılır. Herhang� b�r nedenle
görev�nden ayrılan Kom�syon üyes�n�n yer�ne aynı usul �le yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Kom�syon yılda en az �k� defa, Rektörün veya görevlend�receğ� Rektör Yardımcısının çağrısı üzer�ne
toplanır. Kom�syon üye tam sayısının yarısının b�r fazlası �le toplanır ve kararlar oy çokluğu esası �le alınır. Oyların
eş�t olması hal�nde Kom�syon Başkanının kararı bel�rley�c�d�r.

Kom�syonun görevler�
MADDE 12 – (1) Kom�syon, 1 �nc� maddede bel�rt�len amaç ve kapsam doğrultusunda b�l�msel araştırma

proje başvurularının değerlend�r�lmes�, desteklenmes�, �zlenmes�, dondurulması, değ�ş�kl�k, tad�lat, �ptal ve
sonuçlandırılması görevler�ne ve bu Yönetmel�ğ�n yürütülmes� �ç�n çıkartılacak olan standart formların ve belgeler�n
hazırlanması, kabulü, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�ne �l�şk�n yetk� ve sorumluluklara sah�pt�r.

(2) Kom�syon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe g�rer.
Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez, yapacağı projeler veya �şler �ç�n çalışma grupları kurab�l�r. Bu grupların sayısı,

büyüklüğü, görev ve sorumlulukları, çalışma yöntemler� Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r, Kom�syonca onaylanır.
İşb�rl�ğ�
MADDE 14 – (1) Merkez, yapacağı projeler veya �şler �ç�n ulusal ve uluslararası araştırmacılar ve

kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapab�l�r. İşb�rl�kler�, Yönet�m Kurulu öner�s�, Kom�syon Kararı ve Rektörün oluru �le
kurulab�l�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 16 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� ve Senato

kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 18 – (1) 12/6/2017 tar�hl� ve 30094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gel�ş�m

Ün�vers�tes� B�l�msel Araştırma Projeler� Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.



Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


