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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yasasıyla İstanbul Üniversitesi’nde kurulan Araştırma Fonu 1984
yılında Prof. Dr. Ahmet Sevim BÜYÜKDEVRİM yöneticiliğinde çalışmalarına başlamıştır. Fon 1994 yılı başında Prof. Dr.
Engin BERMEK tarafından yeniden yapılandırılmış ve proje türleri detaylı olarak tanımlanmıştır. 2002 yılı başından itibaren
Araştırma Fonu’nun çalışmaları kanun gereği durdurulduğu için üretilen proje sayılarında büyük düşüş yaşanmıştır.
10.04.2002 tarihinde 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları hakkındaki yönetmelik ile
Araştırma Fonu Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi’ne dönüştürülmüştür. Başlangıçta proje destekleri sadece öğretim
üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılara verilirken, daha sonra tez
projeleri de kapsam içine alınmıştır.
Çeşitli birimlerin temsilcilerinden oluşan BAP Komisyonu tarafından belirlenen BAP Birimi stratejik yönetim
ilkeleri Rektör olurunu takiben aktif olarak uygulanmaktadır. Bütçesel olarak Üniversitenin öz kaynaklarını proje
yürütücülerinin hizmetine sunan BAP Birimi bu alanda on altı adet proje türüne destek vermektedir. Aynı zamanda, BAP
Biriminde Kalkınma Bakanlığı projeleri yürümektedir.
Prof. Dr. Ahmet YEŞİL
Koordinatör

MİSYON
“Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin varlık nedeni insanlığa ve topluma yarar getirecek bilginin üretimine destek
sağlamaktır.”
Üniversitemizde;

Çok gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılması,

En ileri bilgiye ulaşma olanaklarının yerleştirilmesi,

Yeterli mali kaynağın sağlanması, yönetimi, etkin ve adil dağıtımı,

Ulusal-uluslararası, kamu-özel, sektör-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi,

Ulusal ve uluslararası araştırma grupları arasında iletişim, etkileşim, yardımlaşma ve paylaşımın arttırılması,

Ülkemiz kültürel değerlerinin ortaya çıkartılması ve insanlığın düşünsel ufkunun genişletilmesini sağlayacak
çalışmaların öncelikli olarak desteklenmesi yoluyla insanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi, yayılması ve
yönetimini gerçekleştirmek, İstanbul Üniversitesi araştırıcılarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını
kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmak.
VİZYON
“Araştırmalarıyla Dünya Biliminin Öncüleri Arasında Olan Bir İstanbul Üniversitesi”
“İnsanlığa ve topluma yararlı araştırmalarıyla dünya biliminin öncüleri arasında olan bir İstanbul Üniversitesi”




Araştırmalarıyla, insanlığa ve topluma yararlı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten uluslararası saygın
üniversiteler arasında olmak,
Araştırıcı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri
arasında yer almak,
Tüm dünyadaki başarılı genç araştırıcılar için evrensel bir çekim merkezi haline gelmek.

DEĞERLER VE İLKELER


İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye sayg,.



Nesnel ve saydam değerlendirme,



Kaynakların kullanımında verimliliğe öncelik,



Hesap verilebilirlik ve katılımcı yönetim anlayışı (Yönetişim),



Özgür araştırma ortamı,



Bilimsel etik kurallara mutlak uyum.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
ÖRGÜT YAPISI (TEŞKİLAT ŞEMASI)

REKTÖR

KOMİSYON

KOORDİNATÖR

ŞUBE MÜDÜRÜ

PROJE BÖLÜMÜ

SATINALMA BÖLÜMÜ

ADEK TEMSİLCİSİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ BİLİMSEL KOMİSYONU
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI
1. Proje takvimini tespit ederek duyurur.
2. Önerilecek proje gruplarına göre projelerin gerekçelerinin, önceliklerinin, bütçe ve personel dökümünün yer
aldığı proje başvuru formlarını hazırlar ve bunları araştırıcılara duyurur.
3. Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen “Araştırma Projelerinin Seçiminde
Dikkate Alınacak İlkeler” ile İstanbul Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvurularında ve
değerlendirilmelerinde dikkate alınacak ilkeleri açıklayan bir doküman hazırlar ve bunları proje tekliflerini
hazırlayacak araştırıcılara duyurur.
4. Proje önerilerini ön değerlendirmeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini Danışma Kurulu'na ve/veya
hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir.
5. Tez Projelerini, Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek Projelerini ve Uluslararası Yayınlara Destek
Projelerini değerlendirerek doğrudan karara bağlar.
6. Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüsü ile ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlar ve
İta Amirinin onayına sunar.
7. Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan raporları
değerlendirir.
8. Proje yürütücüsünün talebi üzerine ek süre ve ek bütçe istemlerini değerlendirerek karara bağlar.
9. Gerekli gördüğünde proje yürütücüsünü değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,
10. Her yılsonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor
sunar.
11. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğine, daha önce sunulmuş ve
desteklenmesine karar verilmiş olan projelerin desteklenmesinin devam edilip edilmeyeceğini karara bağlar.
12.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü'nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİM KOORDİNATÖRÜ GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
1. Komisyonu toplantıya çağırmak,
2. Toplantı gündemini hazırlamak,
3. BAP Biriminin program ve çalışmalarını komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
4. Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili duyuruları hazırlamak,
5. Projeler ile ilgili yazışmaları yapmak,
6. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon çalışmaları ile ilgili olarak aylık yazılı raporları
sunmaktır.
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BİRİMİN KURULUŞ MEVZUATI
YÖNETMELİK
(10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Yükseköğretim Kurumları
Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta
yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar

tarafından

yönetilen bilimsel

araştırma

proje tekliflerinin

değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının
değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Dayanak
Madde 2 - Bu yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesine
dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleridir.
b) Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu : Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kuruludur.
c) Komisyon : Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.
d) 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 uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da
yapılabilecek projelerdir.
e) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora,
tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.
f) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen
öğretim elemanıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi,
Desteklenmesi ve İzlenmesi
Komisyon
Madde 4 - Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir
Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun
önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslar arası atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan
bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Yükseköğretim Kurumunda var olan bilim dalları arasında denge
gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli
görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde
Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 5 - Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili Yükseköğretim Kurumunun Senatosunca çıkarılacak bir
yönerge ile düzenlenir.
Başvuru ve Değerlendirme
Madde 6 - Araştırma Projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan
edilir. Proje başvuruları, projenin gerekçesinin, önceliğinin, bütçe ve personel dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı
Proje Başvuru Formu ile yapılır.
Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler
Madde 7 - Araştırma Projeleri, yükseköğretim kurumunun uzman elemanı bulunan her dal ile ilgili, Beş Yıllık
Kalkınma Planı hedeflerine, yükseköğretim kurumu yönetim kurlunun belirlediği üniversite bilim veya ülke bilim
politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma Projelerinin evrensel ve ulusal
bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları
ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslar arası ve disiplinler arası nitelikteki
projelere öncelik verilebilir. Lisans üstü tez araştırmaları da araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.
Araştırma Projelerinin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması
Madde 8 - Desteklenmesinde karar verilen projeler için, proje yöneticisi ve komisyon tarafından proje ile ilgili
ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün ita amirince
onaylanmasına bağlıdır. Proje yöneticisi, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.
Proje Raporları
Madde 9 - Kabul edilen bir projenin yöneticisi, Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili
bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki
dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

Sonuçların Duyurulması
Madde 10 - Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alanı, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Ödenek ve Ödeneklerin Kullanımı
Özel Ödenek
Madde 11 - Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılma üzere aşağıda belirtilen gelirler, Maliye
Bakanlığınca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak tertiplere özel
ödenek kaydedilmek suretiyle kullanılır.
a) Yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmelerinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup
olmadığına bakılmaksızın, elde edilen her türlü gayri safi hasılatın yüzde 10'undan az olmamak üzere, yükseköğretim
kurumu yönetim kurulunun belirleyeceği oranda aktarılacak tutarlar,
b) Bilimsel Araştırma Projelerinden elde edilen gelirler,
c) Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar,
d) Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurtiçindeki veya yurtdışındaki
kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar,
e) Diğer gelirler. Bilimsel Araştırma Projelerinin geliri olarak (a) bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye
saymanlığınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Bütçe Dairesi Başkanlığının ilgili hesabına yatırılır. Süresi
içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır. Yukarıda belirtilen ve bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlar, Maliye Bakanlığınca ilgili
yükseköğretim kurumu bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek
kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarı ertesi yıl bütçesine devren
özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Ödeneklerin Kullanımı
Madde 12 - Yukarıda belirtilen esas ve usullere göre özel ödenek kaydedilen tutarlar ile yükseköğretim kurumu
bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; Bilimsel Araştırmalar Projeleri için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim
malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderleri için
kullanılır. Yatırım programında yer alan bilimsel araştırma projelerine ilişkin değişikliklerde, Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır. Yatırım karakterli bilimsel araştırma
projelerinden özel ödenekle karşılanacak olanlar, özel gelir ve özel ödenek kaydının yapılmasını müteakip Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yatırım projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullandırılır.
Mali Hükümler
Madde 13 - Bilimsel Araştırma Projeleri için görevlendirilecek mutemetlere verilecek azami avans ve açılacak kredi
miktarı her yıl Bütçe Kanununun (İ) işaretli cetvelinde, 1050 sayılı Kanunun 83. maddesinin (A-a) bendi uyarınca iller
için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir. Her
mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı

tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde saymanlığa vermekle yükümlüdür. Mutemet işin
tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığının
iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı saymanlığa iade
etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça ayın işi için
yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan mutemetler hakkında 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Avans ve kredi işlemlerinde Devlet
Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranır.

Proje Mutemetleri
Madde 14 - Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde yükseköğretim
kurumuna bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen projeler için birimlerde
birer mutemet görevlendirilir. Mutemet sayısının yeterli olmadığı gerekçesiyle yapılacak müracaat üzerine bu sayıyı
arttırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Ayniyat Kayıtları
Madde 15 - Proje kapsamında alınan teçhizatlar ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine
zimmetlenir.

Proje Süresi
Madde 16 - Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin talebi üzerine, Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu kararı ile ek süre veya ilave kaynak verilebilir. Ek süre bir yıla, ilave kaynak ise toplam proje
maliyetinin yüzde 50'sine kadar artırılabilir.
Telif Hakları
Madde 17- Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı ilgili yükseköğretim kurumuna aittir.
Uygulanacak Hükümler
Madde 18 - Bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında gene hükümler uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 19 - 20.05.1984 tarihli ve 18406 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2547 Sayılı Kanunun değişik 58. Maddesi
Gereğince Kurulacak Üniversiteler Araştırma Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Madde 20 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 01.01.2002
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Üniversite Rektörleri yürütür.
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YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin
değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının
değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 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,
b) Bilimsel araştırma projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime 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 projeler
ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,
c) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya
hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi
ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen
projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim
kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili
faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili
birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,
ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından
memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte
belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst
yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,
d) 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 kişileri,
e) Harcamaların tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe
sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi,
f) Harcama yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri
koordinasyon birimi koordinatörünü,
g) 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 kişileri,
ğ) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst
yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,
h) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere karşı sorumlu olan yetkiliyi,

i) Özel hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir
ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari
veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına
açtırılan banka hesabını,
j) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,
k) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri
ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları,
l) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını,
m) Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini,
n) Yükseköğretim kurumu yönetim kurulu: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Genel Esaslar
Komisyon
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir
rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir
öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları
arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir.
(2) Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde,
senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.
(3) Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları yükseköğretim kurumunun senatosunca çıkarılacak yönerge ile
düzenlenir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 5 – (1) Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi Komisyon tarafından
belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma
takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formu ile yapılır.
Bilimsel araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler
MADDE 6 – (1) Bilimsel araştırma projeleri, yükseköğretim kurumunun uzman elemanı bulunan her dal ile
ilgili, ulusal bilim ve teknoloji politikalarına, ülkenin kalkınma planı hedeflerine, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
kararlarına veya yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirlediği bilim politikalarına uygun konulara öncelik
verilerek değerlendirilir ve seçilir. Bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal,
sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
(2) Bilimsel araştırma projelerinin 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 verilebilir. Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında
desteklenebilir.
(3) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde bahsi geçen bilimsel araştırma projeleri ile Yılı
Yatırım Programında Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ifade edilmektedir.
Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
MADDE 7 – (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve Komisyon tarafından proje
ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör
veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan
hususlara uymakla yükümlüdür.
Proje raporları
MADDE 8 – (1) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla
ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve
koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun
uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili
maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.
(2) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını
içeren proje sonuç raporunu Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar. Lisansüstü tez projeleri için,
ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Sonuç raporu Komisyon tarafından
değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda
konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.
Proje süresi ve bütçesi
MADDE 9 – (1) Projelerin Komisyon tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak

yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, Komisyonunun kararı ile projeler için ek süre,
ilave bütçe verilebilir.
(2) Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil 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.
(3) Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.
Sonuçların duyurulması
MADDE 10 – (1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan
projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler yükseköğretim kurumunun internet sayfasından
kamuoyuna duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımı
Gelirler
MADDE 11 – (1) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen gelirler,
yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma
projelerine ilişkin ödenekler, bütçelendiği tertiplerden tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılmak suretiyle
kullanılır:
a) Yükseköğretim kurumunun döner sermaye gelirlerinden 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen
oranda aktarılacak tutarlar.
b) Yürütülen proje ile ilgili olarak ortaya çıkan ve ticarileşmesi döner sermaye işletmesi tarafından
gerçekleştirilen çıktılara ilişkin elde edilen gelirler.
c) Bilimsel araştırma projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar.
ç) Yükseköğretim kurumunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla
yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar.
d) Diğer gelirler.
(2) Bilimsel araştırma projelerinin geliri olarak birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye
muhasebe birimince, tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar ilgili yükseköğretim kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan
bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili
yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Yıl içerisinde
harcanmayan tutarlar likit karşılığı ödenek kaydına ilişkin esaslara göre ertesi yıl bütçesine ödenek kaydedilir. Süresi
içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri uygulanır.
(3) Yukarıda belirtilen bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen ödenekler, özel hesaba
aktarılmak suretiyle kullanılır.
(4) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
hükümleri çerçevesinde, özel hesaptaki tutarlar değerlendirilebilir. Bu şekilde elde edilen nemalar özel hesaba gelir
olarak kaydedilir.
Gelirler ve ödeneklerin kullanımına ilişkin ilkeler
MADDE 12 – (1) Bilimsel araştırma projelerinin özel hesaptan yürütülmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yükseköğretim kurumları bütçelerinde tefrik edilen
ödeneklerden, bütçelerine gider kaydı yapılmak suretiyle herhangi bir harcama yapılamaz. Söz konusu harcamalar özel
hesaptan gerçekleştirilir.
b) Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere ilişkin giderler, yükseköğretim kurumları bütçe hesaplarıyla
ilişkilendirilmeksizin faaliyet gelir ve gider hesaplarıyla, ilgisine göre varlık ya da yükümlülük hesapları kullanılarak
muhasebeleştirilir.
c) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak
analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak tasnif edilir ve Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi kayıtlarında izlenir.
ç) Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımına yönelik harcamalarda 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar hükümleri uygulanır.
d) Özel hesaba aktarılan tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları
tarafından açılan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez.
Ödeneklerin kullanımı
MADDE 13 – (1) Özel hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve hazine yardımı), proje süresi ile sınırlı olmak üzere
bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları
tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için

gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.
(2) Yılı Yatırım Programında Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri olarak yer alan ve 11 inci maddenin
ikinci fıkrası kapsamında özel hesapta öz gelir olarak izlenen tutarlar gayrimenkul sermaye üretimine yönelik
müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere kullanılamaz. Ancak, bilimsel araştırma projelerinden özel hesapta hazine
yardımı karşılığı olan araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerine (Yılı Yatırım Programında teknolojik
araştırma sektörü içinde yer alan ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ve bilim insanı yetiştirme projeleri dışında
kalan projeler) ilişkin tutarlar gayrimenkul sermaye üretimine yönelik müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere
kullanılabilir.
(3) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde
özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı yatırım programında yer alan
rektörlük bilimsel araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin komisyonlarınca, Yılı Yatırım Programının
teknolojik araştırma sektöründe yer alan diğer tüm projeleri için ise Kalkınma Bakanlığınca yapılacak değerlendirme
sonucuna göre başkaca herhangi bir kurumdan izin veya vize alınmaksızın ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel
Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşmayacak şekilde projelerde sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla
ödenebilir.
(4) Bir önceki yılın yatırım programında yer alıp, yılı yatırım programında yer almayan projelerin özel hesaba
aktarılan tutarlarından kullanılamayanlar, yılı yatırım programında teknolojik araştırma sektöründe yer alan projelere
rektörlük onayı ile aktarılabilir ve aktarıma ilişkin Kalkınma Bakanlığına bilgi verilir.
Mali hükümler
MADDE 14 – (1) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar ve verilen ön ödemeler bilimsel
araştırma projeleri koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe
sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.
(2) Bilimsel araştırma projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini
değiştirecek kaynak geçişleri; yılı yatırım programında yer alan hazine yardımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri
için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri, diğerlerinde ise bilimsel
araştırma projeleri komisyon kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin
giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine özel
hesaptan ödenir.
(4) Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin on katıdır.
Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok iki ay, açılan
kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle
yükümlüdür. Arkeolojik kazı ve alan araştırması gibi uzun süreli saha çalışması gerektiren projeler için Komisyonun
onayı ile ön ödeme limitleri yukarıda belirtilen tutarın on katına kadar, ön ödemelerin kapatılma süresi ise altı aya
kadar artırılabilir.
(5) Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını
beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek
ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde
mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. Avansın verildiği tarihten önceki bir
tarihte düzenlenmiş harcama belgeleri avansın mahsubunda kullanılamaz.
(6) Aldıkları avansın mahsubunu süresi içerisinde yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183
sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(7) Kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu olan
yurt içi özel araç ile yapılacak seyahatlerde yakıt giderleri Komisyonun belirlediği sınırlar dahilinde kalmak üzere
karşılanabilir.
Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri
MADDE 15 – (1) Özel hesaptan yapılan harcamalarda muhasebeleştirme belgesi olarak 27/12/2014 tarihli ve
29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ek (01-02)’inde yer
alan Ödeme Emri Belgesi, diğer muhasebe işlemelerinde ise Muhasebe İşlem Fişi kullanılır. Muhasebeleştirme
belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.
(2) Özel hesaba ilişkin mali işlemler aşağıda belirlendiği şekilde muhasebe kayıtlarına alınır:
a) Yükseköğretim kurumları bütçesinde tefrik edilen ödeneklerden muhasebe birimi adına bankada açılacak
özel hesaba aktarılan tutarlar 102-Banka Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Özel hesaba
aktarılan tutarlar bütçe gelirleri hesabıyla ilişkilendirilmez.
b) Özel hesaptan yapılan harcamalar 630-Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına ilişkin olanlar ilgili varlık
hesabına borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Özel hesaptan yapılan
harcamalar bütçe giderleri hesabıyla ilişkilendirilmez.
c) Özel hesaptan verilen avanslar ile açılan krediler 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına borç, 103-VeriIen

Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.
ç) Verilen avanslar ya da açılan kredilere ilişkin kanıtlayıcı belgeler muhasebe birimine teslim edildiğinde
harcama tutarı 630-Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına ilişkin olanlar ilgili varlık hesabına borç, 162-Bütçe Dışı
Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.
d) Süresinde mahsup edilmeyen avans ve kredi tutarları sorumluları adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına
borç, 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.
e) Teminat olarak nakden tahsil edilen tutarlar 102-Banka Hesabı ya da diğer ilgili hesaplara borç, vadesine
göre 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ya da 430-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak kaydedilir.
f) Alınan teminat mektupları 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabına borç, 911-Alınan Teminat Mektupları
Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.
g) Teminat olarak alınan kişilere ait menkul kıymetler, 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabına borç,
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.
ğ) Özel hesaplarda bulunan tutarlara ilişkin bankaca tahakkuk ettirilen faiz tutarları ay sonlarında 181-Gelir
Tahakkukları Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bankaca özel hesaba aktarılan faiz tutarları
102-Banka Hesabına borç, önceki aylarda tahakkuk etmiş faiz alacakları 181-Gelir Tahakkukları Hesabına, ay içinde
tahakkuk eden faiz tutarları ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
h) Yukarıda yer alanlar dışında, özel hesaba ilişkin olarak gerçekleşen mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin hesabın niteliği, hesaba ilişkin işlemler ve hesabın işleyişi maddeleri
işlemin çeşidine göre kullanılır.
(3) Satın alınan taşınır mallar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanter kayıtlarına
alınır. Bu kapsamda edinilen dayanıklı taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye
taşınır teslim belgesi ile teslim edilir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek
doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir.
Harcama belgeleri ve muhafazası
MADDE 16 – (1) Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde
31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin
belgeler, yükseköğretim kurumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.
Özel hesap dönemi ve devir
MADDE 17 – (1) Özel hesabın dönemi takvim yılıdır.
(2) Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım
imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir.
(3) Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesi ile
ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.
(4) Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde öz
gelir kapsamındaki tutarlarda 11 inci maddenin ikinci fıkrası, hazine yardımı karşılığı tutarlar için ise 14 üncü
maddenin ikinci fıkrası uygulanır.
Telif hakları
MADDE 18 – (1) Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen bilimsel
sonuçların telif hakkı ilgili yükseköğretim kurumuna aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları
yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.
(2) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı
yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili
mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması
MADDE 19 – (l) Ödeneklerin özel hesaba aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak tefrik edilen ödenekler,
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince ödeme emri belgesine harcama talimatı eklenerek,
doğrudan “03- Mal ve Hizmet Alımları” ve “06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerden tahakkuka
bağlanmak suretiyle özel hesaba aktarılır.
b) Ödenekler, serbest bırakma oranları, öz gelir karşılığı ödeneklerde gelir gerçekleşmeleri ve bilimsel
araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda
tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılır.
c) Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan devreden finansman fazlası
tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar,
kullanım amacı doğrultusunda “03-Mal ve Hizmet Alımları” ve “06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren
tertiplere ödenek olarak eklenir ve buradan özel hesaba aktarılır. Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl

içerisinde meydana gelen diğer ödenek artışlarına ilişkin bütçe işlemlerinde de aynı esaslara uyulur.
ç) Yılı yatırım programında “Proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama
yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje etüdü Kalkınma Bakanlığı
tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kullanılamaz.
d) Özel hesaba aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumu ve hesap özeti her yıl Eylül ve Aralık
aylarının son haftasında Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
e) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama
sistemine uygun olarak her yılın Ağustos ve Aralık ayı sonu itibarıyla, takip eden ayın ilk haftasında elektronik
ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 333-Emanetler Hesabında
kayıtlı tutarlar, bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında
Yönetmelik”in 5. maddesine bağlı olarak çıkartılan ve İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun 11.04.2002
tarihinde kabul ettiği yönergede günün ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapan ve İstanbul Üniversitesi
Senatosu'nca 17.03.2005 tarihinde kabul edilen yönergedir.
1. Amaç ve Kapsam:
Bu yönerge İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek araştırma projeleri ile Yüksek Lisans,
Doktora, Tıpta Uzmanlık için hazırlanan tez projeleri ve diğer projelerin seçimi, izlenmesi ve
sonuçlandırılması konularında Bilimsel Araştırma Projeleri Birimlerinin faaliyetlerini, görev, yetki ve
sorumluluklarını düzenler.

2. Organlar:
Yüksek Öğrenim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği
oluşacak organlar , bu yönerge ile şu şekilde belirlenir:
1.Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Komisyon) Başkanı:
Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır.

2.Komisyon:
Komisyon , Bilimsel Araştırma projeleri hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesi'ne bağlı olarak Rektör
veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri
Müdürleri ile Senato'nun önerileri ile Rektör tarafından görevlendirilen 7 öğretim üyesinden oluşur.

3.Danışma Kurulu:
Üniversitede mevcut bilim dallarının dağılımına göre, Rektör tarafından görevlendirilen ve ilgili bilim
dalında özgün araştırmaları ile tanınan, yeterli sayıda öğretim üyesinden oluşur. İstanbul Üniversitesi'nin
araştırma politikalarının oluşturulmasında, öncelikli alanların seçiminde, proje değerlendirilmelerinin tüm
aşamalarında, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'na danışmanlık yapar.

4.Genel Kurul:

Rektör, Rektör Yardımcıları, İstanbul Üniversitesi Senatosu, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve
Danışma Kurulu üyelerinden oluşur.
3. Komisyonun Yapısı ve Görevleri:
Rektör, yukarıda belirtilen Komisyon üyeleri arasından bir öğretim üyesini Komisyon Yürütücü Sekreteri
olarak belirler. Yürütücü Sekreterliğin sekreter, ayniyat memuru, satın alma komisyonu ve satın alma
mutemedi gibi kadrosu vardır.
Komisyon,
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- Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen “Araştırma Projelerinin
Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ile İstanbul Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje
başvurularında ve değerlendirilmelerinde dikkate alınacak ilkeleri açıklayan bir doküman hazırlar ve
bunları proje tekliflerini hazırlayacak araştırıcılara duyurur.
d- Proje önerilerini ön değerlendirmeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini Danışma Kurulu'na
ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir.
e- Tez Projelerini ve Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek Projelerini değerlendirerek doğrudan
karara bağlar.
f- Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüsü ile ayrıntıların belirlendiği bir protokol
hazırlar ve İta Amirinin onayına sunar.
g- Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini
kapsayan raporları değerlendirir,
h- Proje yürütücüsünün talebi üzerine ek süre ve ek bütçe istemlerini değerlendirerek karara bağlar,
i- Gerekli gördüğünde proje yürütücüsünü değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,
j- Her yıl sonunda desteklenen,kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe
bilgi sunar,
k- İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğine, daha önce sunulmuş ve
desteklenmesine karar verilmiş olan projelerin desteklenmesine devam edilip edilmeyeceğini karara
bağlar,
l- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü'nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.
4. Yürütücü Sekreterin Görevleri:
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerekli işlevlerin yürütülmesi için
a- Komisyon'u toplantıya çağırmak,
b- Toplantı gündemini hazırlamak,

c- Bilimsel Araştırma Projeleri Programını, çalışmalarını Komisyon kararları doğrultusunda düzenletmek
ve yürütmek,
d- Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili duyuruları hazırlamak,
e- Projeler ile ilgili yazışmalar yapmak,
f- Rektör ve Birimden sorumlu olan Rektör Yardımcısına komisyon çalışmaları ile ilgili olarak aylık
yazılı raporları sunmaktır.
5. Proje Türleri:
1)

Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP)

2)

Normal Araştırma Projeleri (NAP),

3)

Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP)

4)

Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ)

5)

Güdümlü Araştırma Projesi (GAP)

6)

Hızlı Destek Araştırma Projesi (HIZAP)

7)

Yardımcı Doçentler ve Uzmanlar İçin Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADUP)

8)

Uluslararası Araştırma Projeleri (IRP)

9)

Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP)

10)

Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DIKEP)

11)

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK)

12)

Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (BYP)

13)

Yayın Sürekliliği Teşvik 7 Desteği (YÖP)

14)

Araştırma İşbirliği Geliştirme Desteği (ARİGEP)

15)

Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (MPD)

16)

Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖP)

6. Projelerin Sunulması:
Proje başvuruları herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın İstanbul Üniversitesi WEB sayfasındaki BAP
Proje Başvuru otomasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.
Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör tarafından Komisyon kararları
doğrultusunda hazırlayacağı ve Rektör tarafından onaylı duyurular ile ilan edilir. Bu duyurular 2547
sayılı Üniversiteler Yasası ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yönetmelikleri ile Bilimsel

Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Üniversitenin bilimsel çalışma politikası esas alınarak
yapılır.
7. Projelerin Değerlendirilmesi:
Proje başvuruları online olarak sürekli alınmakta ve gerekli koşulları sağlayan projeler, Komisyon
tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme kararının olumlu olması halinde, proje grubu
dikkate alınarak gereken durumlarda, projeler, sayı ve nitelikleri Komisyonca belirlenen hakemlere
gönderilir. Hakemlerin en az birinin İstanbul Üniversitesi dışından olmasına çalışılır. Gelen hakem
raporları doğrultusunda, Komisyon projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon
değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse, Danışma Kurulu üyelerinden yardım
isteyebilir. Komisyonun olumlu kararı Rektör onayına sunulur ve Rektör onayı ile karar kesinleşerek
uygulamaya geçilir.
Projelere destek verilmesi, izlenmesi, proje raporlarının hazırlanması ve sonuçlandırılması yönetmelik
hükümleri doğrultusunda yapılır. Bu konuda yönetmelikteki açık ifadelerin gereği yerine getirilir. Bir yılı
aşan projeler özel ödenek olarak kaydedilen Bilimsel Araştırma Projesi Komisyonu Bütçesinden
desteğini alır. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında Yönetmelik'te belirtildiği
gibi, bir yıla kadar ek süre ve proje maliyetinin %50'si kadar kaynak arttırma gereksinimleri, proje
yürütücüsünün isteği, Komisyonu'nun kararı ve Rektör onayı ile sağlanır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN
ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE
ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Amaç ve kapsam
MADDE 1(1) Bu Esas ve Usuller, yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri
için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin proje özel hesabına aktarılması, kullanımı,
kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile izlenmesi ve denetiminde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla
düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2(1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21
inci maddesiyle eklenen Ek 28 inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3(1) Bu Esas ve Usullerde geçen; a) 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
projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini, b) Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi
amacıyla oluşturulan komisyonu, c) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması
ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimi, ç) Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin
yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye
karşı sorumlu kişiyi,
d) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da kişileri,
e) Harcamaların Tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe
sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesini,
f) Harcama Yetkilisi: Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,
g) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere
harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri,
h) Muhasebe Birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu
yetkiliyi,
i) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz
gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin,
ilgisine göre (05) veya (07) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu
bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını,
j) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri
ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,
k) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini, ifade eder.

Genel ilkeler
MADDE 4- (1) Bilimsel araştırma projelerinin özel hesaptan yürütülmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yükseköğretim kurumları bütçelerinde tefrik edilen
ödeneklerden, bütçelerine gider kaydı yapılmak suretiyle mal ve hizmet alınamaz, ödeme yapılamaz. Söz
konusu harcamalar, özel hesaptan gerçekleştirilir.
b) Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere ilişkin giderler, yükseköğretim kurumları bütçe ve faaliyet
gelir-giderleriyle ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir.
c) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama
sistemine uygun olarak tasnif edilir ve yükseköğretim kurumu kayıtlarında izlenir.
ç) Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımlarında, 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.
d) Bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin
yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile bu Esas ve Usullerde
düzenleme bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında
Yönetmelik ve Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri
uygulanır.
e) Özel hesaba aktarılan tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Birimlerince açılmış
bulunan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez.
Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması
MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik
edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Söz
konusu ödenekler, “05- Cari Transferler”, “07- Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına ve söz konusu
ekonomik kodlardan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesabına aktarılır. Ödeneklerin
aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak “03- Mal ve Hizmet
Alımları” ekonomik kodunda yer alan ödenekler, “05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna; “06Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan 3 ödenekler ise “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri”
ekonomik koduna fonksiyon değişikliği yapılmaksızın aktarılır.
b) Anılan transfer tertiplerine aktarılacak tutarlar, serbest bırakılan ödenekler, öz gelir gerçekleşmeleri ile
bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları
doğrultusunda belirlenir.
c) Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan devreden finansman fazlası
tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir
fazlası tutarlar ilgisine göre (05.2) veya (07.1) ekonomik kodlarına ödenek olarak eklenir ve buradan özel
hesaba aktarılır.
ç) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl içerisinde meydana gelen ödenek artışları, ilgisine göre
“05.2- Hazine Yardımları” ve “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına kaydedilir buradan
da özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.
d) Yılı yatırım programında “Proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama
yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje etüdü DPT Müsteşarlığı
tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kullanılamaz.
e) Özel hesaba aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumu ve hesap özeti her yıl Eylül ve Aralık
aylarının son haftasında DPT Müsteşarlığına gönderilir.
f) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama
sistemine uygun olarak her yılın Ağustos ve Aralık ayı sonu itibarıyla, takip eden ayın ilk haftasında Maliye
Bakanlığına gönderilir.
Özel hesaptan yapılacak harcamalar
MADDE 6- (1) Özel hesapta izlenen tutarlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere çalıştırılacakların
harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve
teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.
(2) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde
özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı Yatırım Programında
yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonlarınca, diğer projeler için ise DPT Müsteşarlığınca yapılacak yıllık değerlendirmeler

sonucuna göre projelerde personel çalıştırılabilir. Ancak, proje onaylarında personel çalıştırılması
öngörülmüş olsa bile ilgili mevzuatına göre verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve
tutarları geçmemek kaydıyla projelerde personel çalıştırılması mümkün olabilecektir. İlgili mevzuatı
gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.
(3) Bir önceki yılın Yatırım Programında yer alıp, Yılı Yatırım Programında yer almayan projelerin özel
hesaba aktarılan tutarlarından kullanılamayanlar, Yılı Yatırım Programında teknolojik araştırma sektöründe
yer alan projelere Rektörlük onayı ile aktarılabilir ve DPT Müsteşarlığına aktarmayla ilgili bilgi verilir.
Özel hesabın kullanımı ve işleyişi
MADDE 7- (1) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar ve verilen avanslar bilimsel araştırma
projeleri koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe
sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.
(2) Bilimsel araştırma projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini
değiştirecek kaynak geçişleri; yılı yatırım programında yer alan hazine yardımı karşılığı bilimsel araştırma
projeleri için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri,
diğerlerinde ise bilimsel araştırma projeleri komisyon kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin
giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine
özel hesaptan ödenir.
Ön ödeme ve mahsup işlemleri
MADDE 8- (1) Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal
limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Her bir harcama yetkilisi mutemedi
aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı
tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.
(2) Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin
dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara
ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini
gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez,
kredi açılamaz.
(3) Önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri
iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, yükseköğretim kurumu bütçesinin bilimsel araştırma
projelerinin ilgili tertiplerine ödenek kaydolunur, özel hesapla hiçbir şekilde ilişkilendirilmez. Ancak,
akreditif karşılığı ödenek kaydedilen tutarın alım maliyetini karşılamaması halinde, ilave maliyet özel
hesaptan ödenir.
(4) Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri
MADDE 9- (1) Emanet hesaplardan yapılan tüm işlemlerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme
belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.
(2) Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek
yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya
da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün
kullanımına tahsis edilir.
Harcama belgeleri ve muhafazası
MADDE 10- (1) Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Bilimsel araştırma projeleri
ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili yükseköğretim kurumunda genel hükümlere
göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Özel hesap dönemi ve devir
MADDE 11- (1) Özel hesabın dönemi takvim yılıdır.
(2) Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım
imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında
kullanılabilir.
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(3) Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesi ile
ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.
(4) Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde, bu
Esas ve Usullerin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Sorumluluk
MADDE 12- (1) Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi, bu Esas ve Usuller çerçevesinde özel hesabın
işleyişinden, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasından
sorumludur.
(2) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yürütücüsü ile bunların dışında
kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel,
yükseköğretim mevzuatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mali mevzuat
hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Denetim
MADDE 13- (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar projelerin tabi olduğu mevzuat ve 5018
sayılı Kanuna göre denetlenir. Yapılan denetimler neticesinde, Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden
fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem
yapılır.
(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.
Yetki
MADDE 14- (1) Bu Esas ve Usullerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve
gerektiğinde düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Esas ve Usuller, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve yükseköğretim kurumu Rektörleri
yürütür.
Yusuf Ziya ÖZCAN
YÖK Başkanı

Kemal MADENOĞLU
DPT Müsteşarı

Naci AĞBAL
Maliye Bakanlığı Müsteşarı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25332
KARAR SAYISI: 2003/ 6554

RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.12.2003
KARAR TARİHİ: 01.12.2003

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU
İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA
YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN EKLİ ESASLAR

Proje Bölümü
Bu bölümde; elektonik ortamda proje başvurularının kabulü, yürütülmesi ve kapatılması aşamasındaki her
türlü yazışmaların yapıldığı yürütücülerin hem bilimap@istanbul.edu.tr üzerinden hem de elektonik online
başvuru sistemi içinden gönderdikleri mesajlara gün içinde cevap verilen ve varsa sorunun çözümüne
yönelik yaklaşımların yürütücüye bildirildiği bölümdür. Diğer bir ifade ile satın alma süreci hariç proje ile
ilgili her türlü işlemin gerçekleştirildiği bölümdür.
Projelerin Sunulması: Proje başvuruları herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın İstanbul Üniversitesi web
sayfasındaki (www.istanbul.edu.tr) “BAP Proje Başvuru” otomasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.
Projelerin Değerlendirilmesi: Başvurular Komisyon tarafından ön değerlendirmeye

alınır. Ön

değerlendirme kararının olumlu olması halinde, proje grubu dikkate alınarak gereken durumlarda, projeler,
sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Hakemlerin en az birinin İstanbul
Üniversitesi dışından olması tercih edilir. Gelen hakem raporları doğrultusunda, Komisyon projenin
desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.
Satınalma Bölümü:
Proje kabul edildikten sonra yürütücü tarafından proje sözleşmesinin imzalanması aşaması takiben, proje
bütçesi içerisinde kalmak kaydıyla projeye ait her türlü talebin karşılanmaya çalışıldığı bölümdür. Rektör
tarafından atanan Koordinatörün (Harcama Yetkilisi) görevlendirdiği, Gerçekleştirme Görevlisi tarafından
Proje, Satın Alma ve Dış Kaynaklı Projeler bölümlerince yürütülmektedir. BAP Birimi’nce projeleri kabul
edilen yürütücüler; mal ve hizmet alımları için piyasadan en az 3 teklif temin ederek eşik değerlerine göre
piyasa araştırma tutanağı veya yaklaşık maliyet çizelgesini 3 imzalı şekilde düzenleyip, teknik şartnamelerini
de ekleyerek Birime satın alma işlemlerinin yapılması için başvurularını yürütür.
BAP Birimi, satın alma için yapılan başvuruları öz gelir ve özel bütçe ödeneklerinin durumu ve Maliye
Bakanlığı serbest oranları doğrultusunda başvuru sırasına göre gerçekleştirir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMLARI:
1)

Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP)

2)

Normal Araştırma Projeleri (NAP),

3)

Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP)

4)

Tez Projeleri (TEZ)

5)

Güdümlü Araştırma Projesi (GAP)

6)

Hızlı Destek Araştırma Projesi (HIZAP)

7)

Yardımcı Doçentler ve Uzmanlar İçin Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADUP)

8)

Uluslararası Araştırma Projeleri (IRP)

9)

Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP)

10)

Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DIKEP)

11)

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK)

12)

Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (BYP)

13)

Yayın Sürekliliği Teşvik Desteği (YÖP)

14)

Araştırma İşbirliği Geliştirme Desteği (ARİGEP)

15)

Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (MPD)

16

Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖP)

a) Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP): Yalnızca Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık, Sanatta Yeterlik derecesini almış bulunan ve bu unvanların alındığı tarihi izleyen 5 yıl
içindeki üniversitemiz mensubu araştırma görevlileri ve öğretim görevlisi unvanına sahip
araştırmacıların Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerdir.
b) Normal Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projeleri (NAP): YÖK yönetmeliğinde belirlenen öğretim
elemanlarının bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
c) Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP): BAP tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer
destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenen projelerdir. En
az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde bilim dalları, diğer alanlarda
anabilim dalları ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih
nedeni olacaktır. Proje konusuyla ilgili biri A grubu dergilerde olmak üzere en az 3 yayın beklenir.
d) Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini kapsayan projelerdir.
üst limitler:
Yüksek Lisans: 7.000.-TL, Tıpta Uzmanlık: 8.000.-TL, Doktora:15.000.-TL’dir.

KDV dâhil

e) Güdümlü Projeler (GAP): Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nun gerekli gördüğü alanlarda
hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir.
f) Hızlı Destek Araştırma Projesi (HIZAP) : Üniversitemizde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli
araştırma ve geliştirme projeleridir. Bu kapsamda proje süresi 12 ay ile sınırlıdır ve araştırmacılar bu proje
türünde aynı anda sadece bir projede yürütücü olarak görev alabilirler. Araştırıcıların acil araştırma
ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenmiş bir proje türüdür.
g) Yardımcı Doçentler ve Uzmanlar İçin Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADUP)İstanbul Üniversiteli
Yardımcı Doçentlerimize Bilimsel Faaliyetlerini desteklemek üzere yayın şartı aranmaksızın 15.000.- TL’ye
kadar “Yardımcı Doçentler için Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADUP)” adı altında proje desteği
verilmektedir. Sadece Yardımcı Doçentler Proje Yürütücüsü olarak başvurabilir. Proje Yürütücüsü olan
Yardımcı Doçent ilk projesinden sonra, kendi Anabilim Dalında Doçentliğe müracaat için gerekli olan yayın
miktarının 1/3 ünü gerçekleştirmeden yeni bir YADUP projesi veremez. Bir YADUP projesi tamamlayan
Yardımcı Doçent arka arkaya en çok 3 YADUP projesi yapabilir.
h) Uluslararası Araştırma Projeleri (International Research Projects IRP): Değişik bilimsel alanları içeren
ve İstanbul Üniversitesi içyapısındaki öğretim üyelerinin uluslararası kurum veya kuruluşlardaki
araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. Başvuru
süreci Normal proje formatının aynıdır ve takibi bu proje türünde olduğu gibi yapılır. Bütçe sınırlaması
yoktur. Proje süresi 36 ayı geçemez. Proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içinde yayına dönüşmesi
beklenir. Proje ortaklarının sadece seyahat giderleri karşılanmaktadır. Ancak bunun için proje yürütücüsünün
seyahat tarihinden en az 1 ay önce seyahat bilgilerinin detaylarını içeren bir dilekçeyle Birimimize müracaat
etmesi gerekmektedir.
i) Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP): Araştırmacılarının yurt içi veya dışındaki
üniversiteler veya araştırma merkezleri ile müşterek yürütecekleri araştırma projeleridir. Bu kapsamda
işbirliği yapılacak kurum veya kuruluşların da projeye fon desteği sağlaması esastır. BAP Komisyonu bu tür
projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir. 23 Üniversitemiz
mensubu araştırmacıların, yurtdışı ve yurtiçi yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde
yürütülen çeşitli proje destek kurumlarınca desteklenen tez projeleri hariç, tüm projelere katılımlarının
desteklenmesine yöneliktir. Projelerin yürürlüğe girmesi için, İ.Ü. BAP komisyonu kabul etmiş olsa bile,
ortak olarak gösterilen kurumun araştırma çalışmasını desteklemiş olması esastır.
j) Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DIKEP): TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI,

KALKINMA AJANSI, AB PROJELERİ, SANTEZ ve benzeri programlarca desteklenmiş bulunan
ve amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin
çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri
dikkate alınır. Üniversitemize kazandırılan dış kaynaklı proje bütçesinin %50’sine kadar destek
sağlanır.
k) Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK): Öğretim üyeleri ile üniversite kadrosunda bulunan

Doktora, Tıpta Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış İstanbul Üniversitesi
araştırmacılarının bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans,
sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla davetli konuşmacı, sözlü bildiri, poster,
elektronik poster vs. seklinde sunabilmeleri için verilen destektir.
l) Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek Projeleri (BYP): Uluslararası atıf indekslerine giren
dergilerde yayın yapan araştırmacıların destek almak için sundukları projelerdir. Destek miktarı belirlenirken
aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur:
1. Uluslararası hakemli dergilerde makale.
2. Uluslararası hakemli dergilerde olgu sunumu, editöre mektup, not, kısa bildiri.

3. Yurt dışı yayınevlerince uluslararası bir bilim dilinde (doçentlik yabancı dil sınavında kabul edilen)
yayınlanmış kitap yazarlığı veya editörlüğü.
4. Yurt dışı yayınevlerince uluslararası bir bilim dilinde (doçentlik yabancı dil sınavında kabul edilen)
yayınlanmış bir kitapta bölüm yazarlığı.

Yayın türü 1: (Impakt faktörü x 2500 x İ.Ü.’li araştırıcı sayısı / Toplam araştırıcı sayısı) + 300
Yayın türü 2: (Impakt faktörü x 2500 x İ.Ü.’li araştırıcı sayısı / Toplam araştırıcı sayısı / 4) + 300
Yayın türü 3: (3 x 2500 x İ.Ü.’li araştırıcı sayısı / Toplam araştırıcı sayısı) + 300
Yayın türü 4: (1.5 x 2500 x İ.Ü.’li araştırıcı sayısı / Toplam araştırıcı sayısı) + 300)

m) Yayın Sürekliliği Teşvik Desteği (YÖP): Son 10 yıl içinde, en az % 60’ını Türkiye’de gerçekleştirdikleri
çalışmaları ile (en az % 60’ı Türkiye’de yayımlanmayan yabancı dergilerde olmak üzere) SCI kapsamında en
az 25 orijinal yayın yapmış olan İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta
yeterlik eğitimini tamamlamış araştırıcılara verilen destektir. Bu program kapsamında daha önce alınan
destekler için kullanılmış olan yayınlar bir başka araştırıcı için de olsa tekrar kullanılamaz.
n) Araştırma İşbirliği Geliştirme Desteği (ARİGEP): Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yurt

içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları veya alanında tanınmış öncü araştırma
merkezleri tarafından yürütülmekte olan araştırmalara katılımlarına veya proje işbirliklerinin 20
geliştirilmesinin desteklenmesine yönelik projelerdir.
o) Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (MPD): Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların
özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel
çalışmalarından elde edilen çıktılara yönelik fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent veya
faydalı model tescili gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik desteklerdir.
p) Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖP): Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde
eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE
kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik
edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri
üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

ÖNCELİKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALANLARI
 Genetik, Genomiks, proteomiks
 Yeni Enerji Kaynakları ve Enerji Ekonomisi
 Yeni İlaç Molekülleri-Antioksidanlar, Biyoaktif Moleküller, İçerikli Bileşikler
 Deprem ve Doğal Afet Araştırmaları, Afet Yönetimi, Afetlerde Tıbbi Yaklaşımlar
 Kültürel ve Bilimsel Miras, Arkeometri
 Nanobilim, Nanoteknoloji, Yeni Malzemeler
 Güncel ve Paleoekosistem Dinamikleri – Kuvaterner Jeolojisi
 Bilgi, Sinyal ve Görüntü İşleme
 Çevre Sorunları ve Çevre Duyarlı Üretim Süreçleri
 Karar Mekanizmaları ve Yapay Sinir Ağları
 Orman Ağaçları Islahı
 Duyarlı Analizler ve Sensörler
 İnflamasyon ve İmmünoloji
 Nörobilim
 Vasküler Biyoloji
 Kanser Biyolojisi
 Transplantasyon ve Yanık Cerrahisi
 Epidemiyoloji ve Biyoistatistik
 Gıda Teknolojisi ve Güvenliği
 Eğitimde Kalite
 Türk Dili Araştırmaları
 Ahlaki Sorunlar ve Etik Değerler
 Dinler Arası Diyalog
 Tıptaki Gelişmeler ve Hukuk
 Küreselleşme ve Türkiye
 Sağlık, Eğitim Kurumları ve KOBİ’lerin Yönetimi
 Ekonomik ve Sosyal Gelişme
 Tarih ve Coğrafya Araştırmaları

DEVİR

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)

ÖZGELİR (TL)

HAZİNE YARDIMI (TL)

TOPLAM GELİR (TL)

19.657.785,82

43.024,462

32.203.098,03

2.970.000,00

54.830.883,85

2015 TAHMİNİ BÜTÇE (TL)

2015 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE
(TL)

2015 GERÇEKLEŞEN GİDER
(TL)

34.305.848,00

29.112.840,53

31.870.494,06

2016 TAHMİNİ BÜTÇE (TL)

2016 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE
(TL)

2016 GERÇEKLEŞEN GİDER
(TL)

43.024,462

35.173.098,03

17.222.829,89

KANUN

43.024,462 EKLENEN

0,00

KBÖ

43.024,462 DÜŞÜLEN ÖDENEN

0,00

KESİNTİ
KES.%

0 ÖDENEN
0 SERBEST
BLOKE

43.024,462
43.024,462

0

1-Bütçe Uygulama Sonuçları
ÖZ GELİR (Döner Sermaye Geliri)

SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EKONOMİK KOD
03.2
03.3
03 4
03.5
03.6
03.7
06.1
06.3
06.6
06.7
06 9

AÇIKLAMA
Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri Alımları
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Gideri
Menk.Mal,G.Maddi Hak Alım Bak.Onr. Gid.
Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Menkul Malların Büyük Onarım Gideri
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri
Diğer Sermaye Giderleri

HARCAMA
6.432.222,97
3.057.693,93
0,00
2.719.991,72
17.048,85
1.803.189,65
3.094.176,37
61.950,00
0,00
0,00
0,00
TOPLAM

17.186.273,49

ÖZEL ÖDENEK
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8

EKONOMİK KOD
03.2
03.3
03.4
03.5
03.7
06.1
06.7
06.9

AÇIKLAMA
Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri Alımları
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Menk.Mal,G.Maddi Hak Alım Bak.Onr. Gid.
Mamul Mal Alımları
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri
Diğer Sermaye Giderleri

HARCAMA
519,20

36.037,20
250.113,54
TOPLAM

286.669,94

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
ÖZ GELİR (Döner Sermaye Geliri)
SIRA NO
1

EKONOMİK KOD
03.2

AÇIKLAMA
Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri Alımları

2

03.3

Yolluklar

3

03 4

Görev Giderleri

0,00

4

03.5

Hizmet Alımları

2.719.991,72

5

03.6

Temsil ve Tanıtma Gideri

6

03.7

Menk.Mal,G.Maddi Hak Alım Bak.Onr. Gid.

1.803.189,65

7

06.1

Mamul Mal Alımları

3.094.176,37

8

06.3

Gayri Maddi Hak Alımları

9

06.6

Menkul Malların Büyük Onarım Gideri

0,00

10

06.7

Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri

0,00

11

06 9

Diğer Sermaye Giderleri

0,00

HARCAMA
6.432.222,97
3.057.693,93

17.048,85

61.950,00

TOPLAM

17.186.273,49

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
ÖZEL ÖDENEK
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8

EKONOMİK KOD
03.2
03.3
03.4
03.5
03.7
06.1
06.7
06.9

AÇIKLAMA
Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri Alımları
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Menk.Mal,G.Maddi Hak Alım Bak.Onr. Gid.
Mamul Mal Alımları
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri

HARCAMA
519,20

36.037,20
250.113,54

Diğer Sermaye Giderleri
TOPLAM

286.669,94

ÖDENEK
PROJE NO

PROJE ADI

2011 DEVAM
EDEN
PROJELER

2010K120330

HULUSİ BEHÇET ARAŞTIRMA MERKEZİ
PROF.DR.ZEYNEP ÇİĞDEM KAYACAN İ.Ü.REKTÖRLÜK

9.100.000 (3.000.000)

2016-2017

HARCAMA

2016H040040

OSMANLI DÖNEMİ MÜZİĞİ UYGULAMA
PROF.
VE DR.
ARAŞTIRMA
GÖNÜL PAÇACI
MERKEZİ

İ.Ü.REKTÖRLÜK

1.000.000

500.000

36.556

2016-2018

TOPLAM
YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM
PROJE
BÜTÇESİ

2016K121370

İ.Ü.
ASTRONOMİ
VE UZAY
BİLİMLERİ

2.190.000

1.510.000

-

YÜRÜTÜCÜ ADI

DOÇ. DR. TOLGA GÜVER

Kalkınma Bakanlığı Aktarılan Ödenek TOPLAMI

13.325.000

2010

2.000.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.500.000
(500.000)

3.000.000
(1.000.000)

100.000

200.000

110.000

10.000

5.485.000

3.410.000

100.000

200.000

110.000

2.020.000

2010

0

0

2011

2012

0

0

307.543

307.543

2013

3.890.197

3.890.197

2014

523.587

523.587

2015

2016

243.639

250.114

243.639

286.670

TOPLAM
HARCAMASI

5.215.080

36.556

0

5.251.636

2016 YILINDA ALINAN PROJE BAŞVURULARI
FAKÜLTE/YÜK.O./ENSTİTÜ/MERKEZ

BAŞVURU SAYISI

DESTEKLENEN

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

17

16

ATATÜRK İLKELERİ

11

8

AVRASYA ENSTİTÜSÜ

4

4

BEDEN EĞİTİMİ

4

2

BİLGİSAYAR BİİLİM. ARAŞ. VE UYG.

0

0

157

125

ÇOCUK SAĞLIĞI

0

0

DENİZ BİLİMLERİ ENS.

14

12

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

65

56

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

64

54

ECZACILIK FAKÜLTESİ

89

71

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

119

98

EĞİTİM BİLİM.ENSTİTÜSÜ

0

0

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

0

0

FEN FAKÜLTESİ

195

162

F.N.HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

21

15

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

73

56

HUKUK FAKÜLTESİ

2

2

İKTİSAT FAKÜLTESİ

46

38

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

11

10

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

35

24

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

129

112

İŞLETME FAKÜLTESİ

28

24

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

8

6

KONSERVATUAR

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

337

263

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

10

6

ORMAN FAKÜLTESİ

53

42

ORMANCILIK M.Y.O.

1

1

REKTÖRLÜK

9

6

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

0

0

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

37

25

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

3

2

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

12

11

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

0

0

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

71

65

TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.

3

2

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

3

1

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O.

1

1

102

95

İŞLETME İKTİSADİ ENSTİTÜSÜ

0

0

VETERİNER FAKÜLTESİ MYO
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VETERİNER FAKÜLTESİ

TOPLAM

2016 YILI PROJE TİPLERİNE GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI

PROJE TÜRÜ

ÖDENEK (TL)

PROJE SAYISI

NAP

1.831.862,6

108

YÜK. TEZ

883.178,19

132

GAP

8.904.050,16

10

YADUP

288.875,63

22

BYP

654.552,01

189
Yayın Sayısı (424)

YÖP

874.246,81

12

TUT

278.410,04

38

ÖNAP

333.337,87

8

PATENT (MPD)

228.846,84

50

LÖP

41.575,53

17

IRP

124.975,02

5

BEK

3.195.400,00

637

DOK.TEZ

1.478.109,33

107

ABDEP

263.759,24

21

DIKEP

197.588,91

11

HİZAP

263.576,8652

49

ARİGEP

20.000,00

2

TOPLAM

19.827.850,15

1418

2016 YILI FAKÜLTE VE PROJE TÜRÜ BAZINDA PROJE BÜTÇE DAĞILIMI

BİRİM
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
ATATÜRK İLKELERİ
AVRASYA ENSTİTÜSÜ
BEDEN EĞİTİMİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DENİZ BİLİMLERİ ENS.
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
F.N.HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KONSERVATUAR
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMANCILIK M.Y.O.
REKTÖRLÜK
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI
ENSTİTÜSÜ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O.
VETERİNER FAKÜLTESİ
İŞLETME İKTİSADİ ENSTİTÜSÜ
VETERİNER FAKÜLTESİ MYO
TOPLAM

NAP
Sağlık
Sosyal
Sosyal
Sağlık
Sağlık
Fen
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sosyal
Fen
Sağlık
Fen
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sosyal
Sağlık
Sosyal
Sağlık
Sosyal
mühendislik
Sağlık
Fen
Fen
Sosyal
Sosyal
Sağlık
Sağlık
Sosyal
Sosyal
Fen
Fen
Sosyal
Fen
Sağlık
Sosyal
Sağlık

Y.TEZ
6

DOK. TEZ
1

GAP
1

YADUP
1

BYP

YÖP

TUT

ÖNAP

PATENT
(MPD)

LÖP

1

2

10

6
1
4
23
10

1
10

3

9
14
12
8
7
2
1

2

5

1
11
1

9

12

5
4
39
1

7

36

4
1
1

3

1

3

1
1
1

5
3
2

13
2

1

6
4
6
6
30
4
7

3

7

2
1
1

1
3
2
5
1

1

1

7

2

1

25

1
11
2
3

11

1

4
3
2
6
2

2
3
1

2
1
18

2

IRP

10

1

5

1

3

1
1
2

2

58
1
3

3

1

1

6

4

1

8

6

3

3
2

13

2

HİZAP

ARİGEP

1
2

2

1

6
1
8

1

1

21

1
1
95
0
1
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4
3

1
1

1
2

7

1

2
1

1

1

109
2
13

3
1

1
1
11
1
7

2

2

1
3

1

5

3

1

32

1
1

6

1
8

1
2

11

108

132

107

10

22

8

1

189

12

58

2

38

8

50

17

5

1
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TOPLAM
16
8
4
2
125
12
56
54
71
98
162
15
56
2
38
10
24
112
24
6
1
263
6
42
1
6
1
25
2
11
0
65
2

1

1
1

3

11
30
26
50
45
7
39

DIKEP

2

1

3

ABDEP

26
7
17
43
18

1

2

BEK
7
5
3
1
55
10

5

11

49

2

