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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Bilimsel Araştırma projeleri birimi 2547 sayılı kanunun 58/b maddesine göre 1987
yılında kurulan Araştırma Fon Saymanlığı ismi ile faaliyet gösterir iken 21.02.2001 tarih
ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun ve 26.06.2001 tarih 4684 sayılı
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla tasfiye
edilmiş olup, 10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı resmi gazetede yayımlanan
yönetmelikle Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun 07 Ocak 2015 tarih ve 83 sayılı
toplantısında BAP Yönergesi revize edilmiş ve, 8 farklı proje türünde araştırmacılarımıza
proje sunma imkanı sağlanmıştır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde, öğretim üyelerimiz ile doktora,
tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış
araştırmacılarımız tarafından yürütülecek araştırma projeleri ile yüksek lisans, doktora,
tıpta uzmanlık tez projeleri ve diğer proje türlerine ait işlemler yürütülmektedir.
Birimimizle ilgili bilgileri içeren bu rapor hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde
doğru ve güvenilir verilere dayanılarak hazırlanmış olup, değerlendirmeler objektif bir
biçimde yapılmıştır.
Saygılarımla

Prof. Dr. Ali BİLGİN
Rektör Yardımcısı

1.   MİSYON ve VİZYON
Misyon
Ülkemizin uluslararası bilimsel saygınlığına katkı sağlamak ve araştırmacılarımızın
bilimsel potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla Üniversitemiz bilim politikasına ve
öncelikli alanlarına uygun olarak önerilen Araştırma-Geliştirme Projelerine yeterli ve adil
maddi destek sağlayarak belirlenen esas ve usuller çerçevesinde süreci etkin bir şekilde
yönetmektir.

Vizyon
Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik niteliği yüksek araştırmaların ve kaliteli
bilimsel yayınların yapılabildiği ve özgüvenleri yüksek, analitik düşünceye sahip ve
multidisiplinler çalışma alışkanlıkları gelişmiş araştırmacıların bulunduğu ve proje kültürünün
gelişmiş olduğu bir üniversite olmasına destek olmak.
2.   GENEL BİLGİLER

2015 Yılı Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun 7 Ocak 2015 tarih ve 83 sayılı Senato
Kararı ile kabul edilen Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi Uyarınca; aşağıdaki
proje türleri uygulamaya girmiştir.

Proje Türleri
a)   53001 Genel Araştırma Projeleri
b)   53002 Lisansüstü Tez Projeleri
c)   53003 Sanayi İşbirliği Projeleri
d)   53004 Altyapı Projeleri
e)   53005 Uluslararası Araştırma Projeleri
f)   53006 Kariyer Geliştirme Projeleri
g)   53007 Hızlı Destek Projesi
h)   53008 Yönlendirilmiş Projeler

3.   TEŞKİLAT ŞEMASI

4.   BAP KOMİSYONU YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yetki
•   BAP Komisyonu,

Rektör

veya

görevlendireceği

bir

Rektör

Yardımcısının

başkanlığında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri, BAP
Koordinasyon Birimi Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından
görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya
yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan 6 öğretim üyesinden oluşur.
•   Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen BAP
Komisyonu üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca BAP Komisyonunun asli üyesi durumunda
olan üyelerin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki
görevleri de kendiliğinden sona erer.
•   Enstitü Müdürleri hariç olmak üzere, görev, yetki ve sorumluluklarını yerine
getirmedikleri tespit edilen BAP Komisyonu üyeleri Senato’nun önerisi üzerine
Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir
nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye
görevlendirilir.
Görev ve Sorumluluklar
1)   Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a. Proje başvuru takvimini hazırlar,
b. Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar,
c. Projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler,
d. Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak sözleşme protokolünü
hazırlar,
e. Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, başvuruların değerlendirilmesi, projelerin
yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını
belirler,
f. Bu yönergede belirtilen proje türlerinin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli
gördüğü proje türlerini uygulamadan kaldırabilir ve/veya yeni proje türleri
oluşturabilir.

g. Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini
hakemlere

gönderir

ve

gelen

raporları

da

değerlendirerek

projenin

desteklenip

desteklenmeyeceğine karar verir,
h. Yürütülmekte olan projeler kapsamında sunulan ara raporları değerlendirir,
i. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek
karara bağlar,
j. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun
uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,
k. Proje protokolü ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara
karar verir,
l. Ülkemiz ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak
öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler,
m. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan
projeler hakkında Rektöre rapor sunar,
n. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
Koordinatörün görevleri
a)   BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  
h)  

doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına
vekâlet etmek,
Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,
Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,
Birim ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına Komisyon ve Birim çalışmaları hakkında
dönemsel yazılı raporlar sunmak,
Projeler kapsamında satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi
atamak.

5.   FİZİKİ YAPI
Hizmet Alanları
Sayısı (Adet)

Alanı (m2)

Kullanan Sayısı

Çalışma Odası

3

120

4

Toplam

3

120

4

Yönetim Kadrosu

Prof. Dr. Ali BİLGİN
Rektör Yardımcısı
Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ
Harcama Yetkilisi
Birim Koordinatörü
Orhan KAZDAL
Şube Müdürü
Sinan TORUNLER
Şef
Bap Komisyonu
Prof.Dr. Ali Bilgin

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ

Üye

Prof.Dr. Şevket TOPAL

Üye

Prof.Dr. Fatih SEYİS

Üye

Prof.Dr. Alaattin KIZILTAN

Üye

Prof.Dr. Hasan Ali ESİR

Üye

Prof.Dr. Ali İrfan GÜZEL

Üye

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK

Üye

Doç. Dr. Adnan YILMAZ

Üye

Doç. Dr. Raif KANDEMİR

Üye

Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ

Üye ( BAP Koordinatörü)

Organizasyon Şeması

6.   İNSAN KAYNAKLARI
İdari Personel
Orhan KAZDAL
Şube Müdürü
Sinan TORUNLER
Şef
Mehmet Fatih EMİRALİOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Berna HACIÖMEROĞLU
Memur

7.   FAALİYETLER

8.   İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI

Koordinatörlüğümüz görev tanımları belirlenerek kişi bazında görev dağılımları yapılıp,
ilgililere tebliğ edildi.
Koordinatörlüğümüz, harcama yetkisinde bulunan birimlerin satınalma ile ilgili gelen mal
ve hizmet alımı talepleri, 4734 sayılı KİK’nca her yıl belirlenen eşik değerler dikkate alınarak
4734 sayılı KİK 22/d maddesi gereğince parasal tutarı düşük ihtiyaçlara göre alımları yapılır.
Talep geldikten sonra onay ve onayla birlikte piyasa araştırması için görevlendirilecek kişi
veya kişiler belli olduktan sonra elden, elektronik posta ya da faks yolu ile ulaşılabildiği
sayıda firmadan (en az 3) teklif istenilerek şartname ve istenilen özelliğe uygun olan en
avantajlı teklifi veren firmadan faturası ile birlikte mal – hizmet teslim alınır. Alınan mal
depoya girmeden tüketilecek mal ise isteyen birimce muayene ve kabulü yapılarak ödeme
emri belgesine bağlanır. Taşınır yapılması gereken malzemelerin alımı gerçekleştirilen birim
içerisinde taşınır kaydı yapılarak depo girişi gerçekleştirilir. Daha sonra ilgili firmaya
ödemenin yapılması için gerekli belgeler Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire
Başkanlığına teslim edilir.
9.   MALİ BİLGİLER
2015 YILI BİRİMLERE GÖRE PROJE SAYILARI VE BÜTÇELERİ
BİRİMİ

ADET

BÜTÇE

1

Tıp Fakültesi

17

264.075,81 TL

2

Diş Hekimliği Fakültesi

9

139.982,00 TL

3

Fen Edebiyat Fakültesi

22

348.247,68 TL

4

Eğitim Fakültesi

23

255.343,26 TL

5

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

7

65.840,00 TL

6

İlahiyat Fakültesi

3

46.314,22 TL

7

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

3

14.013,00 TL

8

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

1

13.000,00 TL

9

Mühendislik Fakültesi

7

183.578,52 TL

10 Sağlık Yüksekokulu

2

39.662,00 TL

11 Su Ürünleri Fakültesi

19

757.515,53 TL

113

2.127.572,02 TL

Toplam

10.  İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususundayeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir huşu hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü – 14.03.2016 )

Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ
Harcama Yetkilisi

