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Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri @ÜBAP)
tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yiirütülmesi, izlenmesi,

sonuÇlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını

düzenlemektir.

(2) Bu yönerge, Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta, eczacılıWdiş hekimliğinde

uzmanlık Ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafindanhazırlanan ve desteklenmesi

için Komisyona sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge 1610712020 tarihli Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri

Hakkında Yönetmelik ve 4ll|ll98l tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. maddesinin birinci
fikrasının (c) bendi, S8.maddesinin (b) fikrası ile ek 28 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıdaki gibidir.

a) Yükseköğretim Kurumu: Dicle Üniversitesini,

b) Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

c) Bilimsel AraŞtırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkr yapması,

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

Yükseköğretim kurumu iÇi ve/veya dışı, ulusal velveya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla

YaPılabilecek Projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısını kurma ve geliştirme projelerini,

Ç) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve
Rektörtln bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan Dicle
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,

d) Ön Değerlendirme Üyesi: BAP Komisyonuna çalışmalarında yardımcı olmak izere Fakülteler,
Meslek Yüksekokulları/Ytiksekokullar, Enstitülerden ve Araştırma Merkezlerinden seçilen üyeyi,

e) Değerlendirme Komisyonları: Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri Değerlendirme
Komisyonlarrnı,
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İ) BAP Koordinatörlüğü: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin

Yürütülmesi, bütÇe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özelhesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve

araŞtırmacıların görev aldığı ulusal ve uluslararası otganizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili
mevzuatlarında belirlenen süreçlerİnin yiirütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi gibi ilgili
faaliYetlerin yürütülmesi ve Rektörijn bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili
birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimini,

g) BAP Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin

Yiikseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma
unvanlna bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faa|iyetleri 1610712020 ta1j1hli yükseköğretim

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek

bilgi ve niteliklere sahip personel arasındarı görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu kişiyi,

ğ) BAP Koordinatör Yardrmcısı: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüniin faaliyetlerinin

Yükseköğretim kurumu adına yiirütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma
unvanlna bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu yönergede belirtilen usule uygun

Şekilde YaPabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı
sorumlu koordinatörden sonra gelen kişileri,

h) Proje Ekibi: Proje yürütücüsü, doktora sonrasl araştırmacr, bursiyerleri ve diğer araştırmacılarr,

ı) BursiYer: Dicle Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinde, proje
kaPsamında burslu olarak görevlendirilecek lisans, tezli yüksek lisans veya doktora pfogramlarındaki

öğencileri,

i) Destek Uzmanr: Projenin hazırlık ve yürütülmesi ile ilgili alanda mesleki veya teknik deneyimi
olan yüksek lisans öğrencileridir,

j) Öncelikli AraŞtırma Alanları: Ülkemizin ve Dicle Üniversitesinin Bilim ve Teknoloji politikaları

ile BAP KomisYonunun önerileri de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenecek öncelikli araştırma

alanlarıdır,

k) Proje Değerlendirmesi Yapacak [Jzmanz Dicle Üniversitesi içinden veya dışından, proje

önerilerinin Ve devam etmekte olan projeler kapsamında sunulan talep ve rapor gibi unsurların
değerlendirilmesi iÇin görüŞlerine başvurulan ve bilimsel araştrrma projesi alanında uzman ve en az doktora
derecesine sahip hakemi,

l) TanınmıŞ UIusaI Yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları
TiirkiYe'deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlaru ait en az
yirmi kitap yayımlamış yayınevini,

m) Tanınmış uluslararası yayrnevi: En azbeş yıldır uluslararası

aynı alanda farklı yazar|ara ait Ttirkçe dışındaki dillerde efl az yirmi
Yiikseköğretim Kurulu tarafindan tanınarı yurtdışındaki üniversitelerin

yayınevini,

düzeyde düzenli faa|iyet

kitap yayımlamış ve

yürüten,

yayınları

kütüphanelerinde
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n) Alan İndeksleri: Üniversitelerarasr Kurul GAK) tarafindan belirlenen Alan İndeksleri listesinde
yer alan dergilerde yayınlanan makaleleri,

o) ISI Web Of Science Veritabanında Taranan Dergilerin Çeyreklik (Quartile, Q) Değeri: Bir
derginin etki faktörtine göre aynı konudaki dergiler arasındaki yerini gösterir ve dergilerin yer aldığı kategori

Ql: birinci ÇeYrek, Q2: ikinci çeyrek, Q3: üçüncü çeyrek ve Q4: dördüncü çeyrek olmak izere 4 grupta

tanımlanır,

ö) BAP Otomasyon: Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DÜBAp) Koordinatörlüğü
tarafindan proje iş ve işlemlerinin yürütüldüğü paket programı ifade eder,

P) Proje BütÇe Miktarı (PBM): Her yıl Maliye Bakanlığı tarafindan Resmi Gazetede yayınlanan
"Parasal Sınırlar ve Oranlar" tebliğindeki, Harcama Yetkilisi Mutemedi Avans Srnırları (İllerde, Kuruluş
Merkezlerinde, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki İlçeler ve Nüfusu 50.000,i Geçen İlçelerde) için
belirlenen tutarın on (10) katını ifade eder,

r) Proje İŞbirliği Protokolü ve Gizlilik Sözleşmesi: Projenin tarafi olan Dicle Üniversitesi akademik

Personeli ile ilgili kuruluŞun yetkilisi ve/veya ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştrmacının
imzalarının Yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet
hakları, Patent, tescil ve projelerde ortayaçıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen anlaşmadır,

s) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden,hazırlanmasından ve yiirtitülmesinden sorumlu olan öğretim
üYeleri ile doktora, tıpta, eczacılııWdiş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış
Dicle Üniversitesine mensup araştırmacryr,

Ş) AraŞtırmacı: Bİlimsel araştırma projesinİn yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje
ekibinde gösterilen öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan
öğenciler ile mezunlarrdır. Dicle Üniversitesi dışından ulusal veya uluslararası araştırmacılar projeye d6hil
olabilirler, ancak yürütücü olamazlat,

t) Hakem: Bilimsel AraŞtırma Projeleri Komisyonunun, proje önerilerinin değerlendirilmesi için
görüŞlerinden Yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış (en az bilimsel doktora, Tıpta, EczacılıVDiş
Hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterliliğini almış) yurtiçi ve/veyadışındaki bilim insanları,

u) Proje Yükü ve Miktarı: Üniversite personelinin üzerindeki proje limitini belirlemek için
kullanılan terimdir. Ytirütücüler için araştrrma projeleri yükü bir (1) ile sınırlıdır. Araştırmacıların, tez

Projelerindeki Yİ.irütücülük görevi sayısı yi.iksek lisans, doktora ve uzmanlık tezlerinde ise en fazla dört (4) tez
projesi ile sınırlıdır,

ü) Mali İşlem Birimleri/ Sorumluları:

1. Harcama Yetkilisi: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörtinü,

2. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından

kişileri,

L_

büttln projeler için görevlendirilen
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3. Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal, yolluklar ve hizmet alımları için özel hesaptan kendisine
verilen avans veYa adına aÇılan kredilerle sınrrlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine
karŞı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle

Yi.ikümlü olan ve harcama yetkilisi tarafindan her bir proje için yazılıolarak görevlendirilen kişi ya dakişileri,

4. Muhasebe Birimi: Yükseköğretim Kurumlarında Müasebe işlemlerinin yiirütüldüğü birimi,

5. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe Biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten
sorumlu yetkiliyi,

v) AraŞtırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi: BAP komisyonu tarafından desteklenmesine karar
verilen Projeler iÇin, Proje süresi ve proje bütçesi gibi proje ile ilgili ayrıntıları içeren; proje yürütücüsü, BAp
koordinatörü ve Rektör tarafindan imzalarıarıproje sözleşmesini,

Y) 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,
İlgisİne göre cari Veya selmaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/1 ll20l5
tarihli ve 29536 saYılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hüktimleri çerçevesinde
müasebe birimi adına açtırılan banka hesabınr,

zl VÖKSİS: Yükseköğetim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını ifade eder.

iriNci göLüNI
Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Esaslar, Proje Süreci Yönetim Örgütü

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

Madde 4- (1) Bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için, Rektör veya
görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle en az yedi en çok on bir öğretim
üyesinden oluşan bir komisyon kurulur.

(2) komisyon üyeleri, DüBAP koordinatörü tarafindan önerilen isimler arasından Rektör tarafindan
görevlendirilir, KomisYon üyeleri uluslararası atıf indeksleri tarafindan taranan dergilerde yaymı olan ve
YaYınlarına bu indeksler tarafindan taranan dergilerde atıf yapılan isimlerden seçilir.

(3) KomisYon ÜYelerini Yükseköğretim Kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek
suretiYle dört (4) Yıl iÇin görevlendirilir. Süresi biten veya yeri boşalan üyeler DÜBAP Koordinatörünün
önerisi ile Rektör tarafindan aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) KomisYon üYelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi
halinde, DÜBAP Koordinatörünün önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden
alınabilirler. "."*{İ*-*
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Komisyon Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 5- KomisYon yılda en az üç defa Rektör veya görevlendireceği bir Rektör yardımcısının

Çağısı üzerine toPlanır. Komisyon salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. oyların eşit

olması halinde gizli oYlama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Rektörün veya
görevlendirdiği Rektör Yardrmcısırun oyu belirleyici olur.

Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Madde 6- (1) Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, bilimsel araştırma proje

tekliflerinin değerlendirilmesi, kabul edilmesi, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin ytirütülmesi,
izlenmesi ve sonuçların değerlendirmesi ile ilgili hususları belirler.

(2) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Proje baŞvuru takvimini hazırlayarak duyurur. Gerektiğinde başvuru ve değerlendirme

takvimindeki değiŞiklikleri belirler ve takvim yılından önceki aralık ayında ilan eder.

b) Desteklenecek Projelerin uygulama esaslarını, başvuru ve değerlendirme koşullarını belirler.
c) Her Yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur.

Ç) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir protokol hazırlar.
d) Bilimsel AraŞtırma Projeleri hakkındaki yönetmelikte belirtilen "Araştırma projelerinin

SeÇiminde Dikkate Alınacak İlkeler" ve Dicle Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje

baŞvurulan ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler.

e) Proje başvurularını değerlendirerek kararabağlar.

f) Projeler kapsamında sunulan sonuç raporlarını değerlendirerek karara bağlar.

g) Proje Ytirütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar.

ğ) Yönerge ile UYgulama Usul ve Esaslarında belirtilen şartalar düilinde proje çalışmalarını
Yerinde inceleYebilir. Gereklilik olması halinde proje yürütücülerini değiştirebilir veya projeyi
gerekçelendirerek sonlandırabilir.

h) SözleŞme ve Yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımların uygulanmasına karar

ı) AraŞtırmacrlarrn aynl zamanda yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje veya

Verff.

destek sayılarını belirler.

i) BAP Koordinatörlüğünün desteklediği proje kapsamında alınmış demirbaş ve makine_teçhizatın
başka birimdeki bir projede veya birimde kullanılmasına karar verebilir.

j) Projelerin baŞlık, içerik, ttir ve yiirütücü değişimi ile ilgili olarak pğe yürütücülerinden
gelebilecek başvuruları inceleyerek kat ar a bağlar.

k) Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma projeleri hakkındaki
Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

yönetmelik



koordinatör

Madde 7, Koordinatör, BAP Koordinatörlüğünün faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına

Yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafindan dört (4) yıl süre ile görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu olan
öğretim üyesidir.

koordinatörün Görevleri

Madde 8- Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) BAP Koordinatörlüğtintin program ve faaliyetlerini Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Komisyon
kararları doğrultusunda düzenlemek ve yiirütmek.

b) projelerle ilgili duyuruları hazırlamakve yazışmaları yapmak.

c) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak.

Ç) BAP Koordinatörlüğünün ve Komisyon faaliyetlerinde iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.

d) Rekt«ir veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısına, Komisyon ve BAp
Koordinatörlüğiinün çalışmaları hakkında gerek duyulması halinde bilgi vermek

e) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi görevlendirmek.

f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi vermek ve kamuoyuna duyurulmak üzere her yılın
sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında yoKSIS,e veri
girilmesini sağlar.

koordinatör yardımcısr

Madde 9- BAP Koordinatör Yardımcısı, BAP Koordinatörüne birimin faaliyetlerinin yürütülmesinde

Yardımcı Personeldir. BAP Koordinatörüniin önerisiyle Rektör tarafindan atanır. Koordinatörün görevi bitince
Koordinatör Yardımcısının görevi de sona erer.

koordinatör yardrmcl§rnın Görevleri

Madde 10- BAP Koordinatör Yardımcısı, BAP Koordinatörüne yukarıda belirtilen görevlerin yerine
getirilmesinde Yardımcr olmak, birimdeki koordinasyonu sağlamak suretiyle hizmetlerin verimli şekilde
Yi.irütülmesini sağlar. Koordinatör tarafindan verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.

ön Değerlendirme komisyon Üyeleri ve Hakemlere Ödenecek Ücret
Madde 11- (1) Bilimsel araştırma projelerinin kabulü öncesinde, proje değerlendirmesinde

görevlendirilen Ön Değerlendirme Komisyon Üyeleri ve Hakemlere, proje bazındal0.000 gösterge rakamının
görevlendirmenin YaPıldığı tarihteki memur aylık katsayısı ile çalplml sonucu bulunacak tutarı geçmemek
üzere, Komisyon tarafından projelerin nitelikleri de dikkate alınarak belirlenen tutarda ücret ödenir. Ön
Değerlendirme KomisYon Üyeleri ve Hakemlerin değerlendirme formları yapılacak ödeme belgelerine
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(2) Bir kiŞiYe bu madde kaPsamında ödeme yapılacak uzman ücreti saylsı bir takvim yılında altıyı
geçemez.

(3) Ücretler, Ytikseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis
edilen ödeneklerden karşılanır.

Proje Üst Limitter

Madde 12- Bilimsel AraŞtırma Projeleri Komisyonu, mali yılbaşınd'a bütçenin harcama kalemlerine
dağılımı iÇin temel ilkeleri belirler. Her mali yılda desteklenecek projeler için ayrılabilecek desteğin üst sınırı
tesPit ve ilan edilir. Bu işlem her yıl Ocak ayının son haftası sonrına kadar tamamlanır.

Değerlendirme Komisyonları

Madde 13- (1) Proje Danışma Komisyonları

a) Proje süreÇleri İle İlgilİ ihtİyaç duyulan hususlarda BAP Koordinatörlüğünün ön gördüğü
koŞullarda, Komisyonun çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Tıp_Sağlık Bilimleri, Fen-Mtihendislik
Bilimleri, SosYal ve BeŞeri Bilimler-Güzel Sanatlar ve Eğitim Bilimleri olmak iizere dört ayrı pğe Danışma
Komisyonu kurulur.

b) Proje DanıŞma Komisyonları, BAP Komisyonu tarafından önerilen, Üniversitenin kadrolu
öğretim üYeleri arasrndan Rektör tarafından görevlendirilen 3 asil ve bir yedek üyeden oluşur.

c) Proje DanıŞma Komisyonuna seçilen kişilerin görev süresi 2 (iki) yıldır.

Ç) Proje DaıııŞma Komisyonu üyeleri, proje başvuru dönemini izleyen aym sonuna kadar proje
başvuruları ile ilgili raporlarını hazırlayarakkomisyona sunarlar.

d) AraŞtırmacılar, Proje Danışma Komisyonu üyelerinin kararlarına karşı BAp komisyonu nezdinde
itirazdabulunabilirler. BAP Komisyonunun itirazizerine vermiş olduğu kararlar kesindir.

e) Mazeretsiz olarak değerlendirme raporlarını vaktinde vermeyen proje Danışma Komisyonu
üyelerinin üyeliğini Rektör gerekli gördüğü takdirde sona erdirebilir.

0 BAP Koordinatörü ihtiyaÇ duyulması halinde, ara raporlarr ve sonuç raporlarının
değerlendirilmesini, Proje stirecini ve aşamalarını Proje Danışma Komisyonundan isteyebilir.

(2) Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu

a) BAP Koordinatörlüğü, sunulan etkinlik projelerinin değerlendirmesi amacıyla Üniversitemiz
öSetim üYeleri arasrndan BAP Koordinatörtinün önerisi ve Rektörün onay1 ile üç (3) asıl tıç (3) yedek üyeden
Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu oluşturur. Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu önerilen
etkinliklerle ilgili değerlendirmesini "Etkinlikleri Değerlendirme Formu" atacılığıylayapacaktır.

b) Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu üyeleri iki (2) yıl için görevlendirilir. Süresi biten veya

Yeri boŞalan üYeler BAP Koordinatörünün önerisi ile Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
c) KomisYon üYelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi

halinde, BAP Koordinatörüntin önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden
alınabilirler.
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üçtırıcü röLüNI
Proje Türleri, Başvuru ve Değerlendirme, Projelerinin Yürütülmesi ve İzlenmesi

Madde 14- BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir. BAp
KomisYonu belirtilen bu projelerin kapsamında ve uygulama ilkelerinde değişiklik yapabilir, gerekli

gördtiklerini uYgulamadan kaldırabilir, yeni proje ttirleri oluşturabilir. Desteklenecek proje türlerinin bilimsel
araŞtırma pğesi tanımına ve mevzuata uygunluğundan BAP Komisyonu sorumludur.

TtirkiYe Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)'nun belirlediği öncelikli alanlarla uyumlu o1arak BAp
taraflndan belirlenmiş, Üniversite'nin stratejik olarak öncelik verdiği, Ülkenin ve bölgenin ihtiyacı olan

teknolojik a|anlarda, Türkiye Araştırma Alanını oluşturabilecek, Üniversite'nin bilimsel ve teknolojik
altYaPısını geliŞtirebilecek çok disiplinli, diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına

olanak Veren bütÇe ile desteklenebilen projelerdir. Bölüm ve fakülteler afasl işbirlikleri tercih nedeni olacaktır.

Bu kapsamda sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri BAP tarafından belirlenerek duyurulur.

Proje Türleri

Madde 15-

a) Lisansüstü Tez Projeleri: Dicle Üniversitesine bağlı enstitü ve yüksekokullarda yüksek lisans,

doktora, sanatta yeterlİk eğİtiminİ stirdürmekte olan öğrenciler ile tıpta, eczacılık ve diş hekimliğinde

uzmanlık öğrencİlerİnİn eğitİm programları gereğİnce bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürütttikleri

araŞtırma Projeleridir. BAP Koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda hakem görüşlerine de başvurarak

değerlendirmesini tamamlayabilir. Bütçeleri en fazla, yüksek lisans projeleri için BAp Koordinatörlüğü

tarafindan belirlen proje bütçesi miktarının 1 katına kadar, doktora/tıp leczacılıkta uzmanlıVdiş hekimliğinde

uzmanlık Projeleri iÇin ise 2katına kadar desteklenebilir. Bu projelerde tezler sonuçlandıktan sonra en geç iki
Yıl sonrasına kadar ulusal veya uluslararasl hakemlİ ya da SCI, Scl_Expanded, SSCI, AHCI indekslerinde

taranan dergilerde yayınlanmış bir makale zorunludur. Bu süre içerisinde tezlerden makale yayınlatılmamas1

durumlarında Proje yiirütücüstine lisansüstü tez projesi desteği verilmez. Bir öğretim üyesi aynı anda en faz1a

4 lisansüstü tez projesinde yürütücü olabilir. Proje yükü hesaplamalarına katılır.
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b) Araştırma Projeleri

1. AraŞtırma Projeleri: Dicle Üniversitesİ öğretim üyeleri ile doktora o tıpta ve diş hekimliğinde
uzmanlık veYa sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacrlarrn hazırladıkları bireysel veya çok
disiPlinli araŞtırma Projelerdir. BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen proje bütçesi miktarının 5 katına
kadar desteklenebilir. Ttirkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'na GÜBİTAK) destek başvurusu

YaPmlŞ ve YaPılan değerlendirme sonucunda C puanı almış veya özgin değeri yeterli görülen projelerin

Yürütücüleri söz konusu projelerini, yeni bir proje önerisi olarak Bilimsel Araştırma projeleri Koordinasyon

Birimine sunduğunda bu projenin değerlendirilmesi doğrudan Komisyon tarafından yapılır. proje bitiminden
en geÇ İkİ (2) Yıl sonrasına kadar, sonuç raporuna ek olarak, proje konusunda SCI, Scl_Expanded, SSCI,
AHCI indekslerinde veYa diğer uluslararasl dizinlerde taranan hakemli dergilerde 1 makale zorunludur. Bu
stire iÇerisinde makale yayınlatılmaması durumlarında proje yürütücüsüne proje desteği verilmez. proje yükü
hesaplarına katılır.

2. AraŞtırma AltYaPısı Projeleri: Tamamlandığında iiniversitemiz araştırma altyapısını geliştirmesi
öngörtilen, Proje ekibinin sadece Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Doktora ile Sosyal, Eğitim, Fen
Bilimlerinde Doktora sahibi Dicle Üniversitesi mensupların olduğu projelerdir. Bilimsel Araştırma projeleri

Koordinatörlüğtintin bütçe imkönları doğrultusunda sağlanacak destek miktarı BAp komisyonu tarafından
belirlenir. Proje bitiminde velveya sonuç raporu verildikten sonra en geç iki yıl soffasma kadar, proje ile
kurulacak altyapının kullanılmasıyla yapılacak araştırmalardan SCI, SCl_Expanded, SSCI, AHCI
indekslerinde veYa diğer uluslararası dizinlerde taranan hakemli dergilerde projede görev a|an her
araŞtırmacrnın isminin en azbir kez geçtiği en geç iki yıl sonıaslna kadar en azbir (l) makale zorunludur.
Bu stİre iÇerisinde makale yayınlatılmamasl durumlarında proje yiirütücüsüne proje desteği verilmez. Bir kişi
enfazla bir altyapı projesinde yer alabilir. Proje yükü hesaplamalarına katılır.

3. Eğitim-Öğretim Altyapısı Projeleri: Tamamlandığında üniversitemiz eğitim_öğretim altyapısını
geliŞtirmesi öngörülen, akademik birimlerce sunulan altyapı projeleridir. BAp koordinatörlüğü tarafindan
belirlenen Proje bütÇesi miktarının 20 katına kadar desteklenebilir. Bir birim ancak 2 yıIdabir Eğitim_Öğretim
AltYaPısını geliŞtirme projesi sunabilir ve yürütebilir. Proje bitiminde detaylı sonuç raporunun BAp
Koordinatörlüğüne sunulması yeterlidir. Proje ytikü hesaplamal arınakatılmaz.

c) Dış Destekli Araştırma Projeleri

1. TÜBİTAK Teşvik Projeleri: Dicle Üniversitesi ytirütücülüğünde TüBİTAK projesi yapmayl
teŞvik amacıYla desteklenecek projelerdir. Bu projeler, TÜBİTAK tarafindan desteklen projelerde ek bütçe
uYgun görüldüğünde, BAP Koordinatörlüği.ine TÜBİTAK projesini destekleyen yeni bir proje başvurusu

YaPılır. Bu Proje türü TÜBİTAK tarafindan desteklenen bütçenin %o3}'unakadar desteklenebilir. Başvurüsu

YaPılan Projelerin ön değerlendirme siireci tamamlandıktan sonra Komisyon giindemine alınır. proje

bitiminden en geç iki (2) yıl sonrasrna kadar proje konusunda SCI, Scl-Expanded, SSCI, AH
veYa dİğer uluslararası dizİnlerde taranan hakemli dergilerde bir (1) makale zorunludur.
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makale YaYınlatılmamasl durumlarında proje yürütücüsüne proje desteği verilmez. proje yükü
hesapl amal arına katılmaz.

2. SanaYi İŞbİrliği Projeleri: Bir sanayi kuruluşu ile tiniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin
müŞtereken verdiği, bütçesinin en az KOBİ'ler için %30'u, diğer kurumlar için %50,si ilgili sanayi kuruluşu
taraflndan karŞılanan ve uygulamaya yönelik projelerdir. Dicle Üniversitesi Teknokent işyeri sahibi öğretim

üYeleri bu Proje ttirü kapsamında tirün geliştirmeye yönelik Ar-Ge pğeleri sunabilirler. proje bütçesinin
Yo30'ıı ilgili Teknokent Şirketi, Yo70'ı ise BAP tarafindan karşılanacaktır. Proje bütçesinin Teknokent şirketi
VeYa sanaYi kuruluŞu taraflndan sağlanacak destek miktarının proje sözleşmesinin imza|arwıasından önce

BAP Koordinatörlüğü özel hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun sunulması zorunludur. BAp Komisyonu bu
ttir Projeler iÇin özel başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri öngörebilir. Bu kaps amda, araştırma

sonucunda bilimsel Yayln, patent veya endüstriyel uygulama ıiretilme potansiyeli de dikkate alınarak destek
sağlanıP sağlanmayacağı hakem görüşleri alınarak doğrudan BAP Komisyonu tarafindan karara bağlanır.

ProjeYe baŞvurulabilmesi için Teknokent şirketi ile proje sahibi öğretim elemanrnın ooproje İşbirliği protokolü

ve Gizlilik SözleŞmesi" imza|aması zorunludur. Proje ytikü hesaplamalarına katılmaz, Bir kişi bu proje
ttiründen aYnı anda sadece bir tane başvuru yapabilir ve yürütebilir. Kabul edilen projeler için, başvuru
aŞamasında sisteme Yüklenen bu belgenin aslının BAP Birimi'ne teslim edilmesi zorunludur. proje

sözleŞmesinde Yer alan hükümlerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra proje bitiminde detaylı sonuç
raporunun BAP Koordinatörlüğiine sunulması yeterlidir

3. Ek Destek AraŞtrrma Projeleri: Dicle Üniversitesi öğretim elemanlaıı ile birlikte Dicle
Üniversitesi dıŞındaki ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş araştırma

Projeleridir. Bu kaPsamda, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, AB Projeleri ve benzeri programlarca
desteklenmiŞ bulunan ve amacl yeni bilgilerin tiretilmesi, bilimsel yorumlaıın yapılması veya teknolojik

Problemlerin Çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri
dikkate alınır. Üniversiteye kazandırılan dış kaynaklı pğelerde, BAp komisyonunun uygun görmesi

durumunda Proje bütÇesinin o/o3}'ıxıa kadar ek destek sağlanabilir. Dicle Üniversitesi öğretim üyelerinin
Teknokent şirketleri aracılığıyla TÜBİTAK, Bakanlıklar, KOSGEB, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları vb.
kurumlara sunulan sanayiye yönelik projeleri tiniversite dışından destek aldığı takdirde, BAp komisyonunun
uYgun görmesi durumunda dış kaynaklı proje bütçesinin Yo3}'una kadar ek destek sağlanabilir. proje ytikü
hesapl amal ar ına katılmaz.

d) MülkiYet Hakları ve Patent Destek Projesi: Katma değeri yüksek bilimsel/ sanatsal araştırmaların
özendirilmesi ve teŞvik edilmesi amacryla, Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel/sanatsal çalışmalarından
elde edilen Çıktılara Yönelik fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent veya faydalı model tescili gibi
süreÇlerde ihtiYaÇ duYulan giderlere yönelik desteklerdir. Bu kapsamda, aynı patent veya faydalı mode1 için
Yalnızca bir kez destek sağlanır. Birden çok hak sahibi olan buluşlar için, destek başvurusu üniversitemiz
mensubu hak sahiPlerinin mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafindan gerçekleştirilir.
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bilgisi ve onaYı dahilinde gerçekleştirdiğine dair Beyan Formunu da sisteme yüklemesi ve desteklenmesine

karar verilen baŞvurular için bu formun ıslak imzalı aslının BAP Koordinatörlüğtine teslim edilmesi
zorunludur. Bu kapsaırıda, bilimsel/sanatsal çalışmalardan elde edilen çıktılara yönelik fikri mülkiyet
haklarının tescilleri ile patent veya faydalı model tescillerinin uygulama ve üretilme potansiyelleri de dikkate
alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı doğrudan BAP Komisyonu tarafindan kararabağlanır. proje yüküne
katılmaz.

e) Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri: Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya
uluslararası bilimsel, sanatsal veya sosyal içerikli; sonuçlarının yazılı veya dijital ortamda basıldığı
iiniversitenin birimlerine ait kongre, sempozyum, çalıştay, bilimsel işbirliği toplantıları gibi etkinliklerin
dtizenlenmesine yönelik projelerdir. Sağlanacak destek miktarı en faz|a bilimsel etkinlikler BAp
Koordinatörlüğü tarafından belİrlenen proje bütçesi miktarının iki (2) katı kadardır. proje bitiminde, ,,Etkinlik

SonuÇ RaPoru" (bildiri kitapçığı, çalıştay raporu vb.) verilmesi zorunludur. Fakülteler, Konservatuvaı,
Ytiksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri yılda en fazla üç (3) etkinlik

Projesi sunabilir. Pğe yi.lkü hesaplamalarına katılmaz. Bu ttirdeki projeler de ek süre dahil en çok otuzaltı
(36) ay içerisinde tamamlanır.

İ) Dergi Destek Projeleri: Dicle Üniversitesi bünyesindeki birimler tarafindan yayınlanan bilimsel
iÇerikli Ve hakemli dergilerin geliştirilmesine yönelik desteklerdir. yıllık bütçesi en fazla BAp
koordinatörlüğü tarafındarı belirlenen proje bütçesinin bir (1) katı miktarda desteklenir. Aynı dergi için en
fazlaıJıÇ (3) kez Proje baŞvurusu yapılabilir. Proje bitiminde, detaylı sonuç raporu verilmesi zorunludur. proje

yükü hesaplamalarına katı|maz.

g) Koordinatörlük AraŞtırma Projeleri: BAP Koordinatörlüğünce yapılacak projeler olup, projenin

Yürütülmesi veYa Çıktıları itibariyle Dicle Üniversitesi paydaşlarmın eğitim- öğretim faaliyetleri, araştırma
olanaklarını, mevzuat uygulaması, idari-akademik bilincini arttacağı öngörülen araştırma projelerdir.

Bilimsel AraŞtırma Projeleri Koordinatörlüğiinün bütçe imkAnları doğrultusunda sağlanacak destek miktarı
BAP komisYonu tarafindan belirlenir. Proje bitiminde, detaylı sonuç raporu verilmesi zorunludur. proje yükü
hesaplarına katılmaz.

ğ) Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi: Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri stire ile lisans
diİzeYinde eğitim verilen birimlerinin programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR_GE kültürlerinin
oluŞturulması, araŞtırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştrrma yapmaya teşvik edilmesi veya alanla ilgili
bilimsel deneYim kazandırılması arrıacıyla yapılacak bilimsel faaliyetler veya teknik gezilerin
gerÇekleŞtirilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir. Yürütücülüğtinü Dicle Üniversitesi öğretim
üYeleri ile doktora, tıPta ve diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış
araŞtırmacıların üstlendiği bu projelerde en azbir lisans öğrencisi araştırmacı olarak görev almalıdır.

BaŞvuru ve Destekleme İIkeleri: Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmeç[çig4ağıdaki
hususların sağlanması zorunludun rf,{ ffiS ";\

1. Öngörülen projelerin araştırma projesi niteliğinde olmasr zorunludur. ;f * '',.,;.,i:l.ş,,,"4, \s, 1.'i' "fı'{* 
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2. Projelerde araŞtırmacı olarak görev alacak öğrencilerin not ortalamasıntn en az 2.0 olması

zorunludur.

3. Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalan öğrenciler için proje başvurusu yapılamaz.

4. Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay aralığında olmalıdır.

5. Bu projeler kapsamındayalnızca araştırmanın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzemesi,

a|et,teÇhizat, harcırah ve hizmet alımına yönelik giderler için mali destek sağlanır.

6. Proje Ytirütücülerİ eŞ zamanlı olarak bu tiirde ya|nızca 1 projenin yürütücülüğtinü üstlenebilirler.
Proje Yükü hesaPlarına katılmaz. BAP Koordinatörlüğü tarafindan belirlen proje bütçesi miktarının bir (1) katı

orarıında desteklenİr. BaŞvuru aşamasrnda, projede araştırmacı olarak görev alacak öğrenciler için güncel

tarihli öğrenci belgelerinin, öğrenci transkriptinin sisteme yüklenmesi zorunludur.

Değerlendirme: Proje önerileri ön değerlendirme sürecinden sonra doğrudan BAP Komisyonu
tarafindan değerlendirilerek katara bağlanır. BAP Koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda hakem

görüŞlerine de baŞvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir. Proje tamamlandığında, BAp Komisyonu
taraflndan belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje sonuç raporunun otomasyon üzerinden BAp
Komisyonuna sunulması zorunludur.

Bu kaPsamdaki Projelerin sonuçlannln bilimsel yayffiadönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak,

Proje sonuÇlarının bilimsel bir toplantıda (kongre, sempozyum, öğrenci kongresi, vb.) sunulması beklenir.

Proje Başvurusu

Madde 16-

a) Proje baŞvuruları Projenin özgün değer, yaygın etki ve katma değer unsurlarrnı da içeren gerekçesinin,

önceliğinin, bütÇe ve personel bilgilerinin ayrıntılı olarak yer aldığı BAP otomasyonu üzerindeki proje
baŞvuru formu doldurularak ile yapılır. Başvuru koşulları ve değerlendirme takvimi, BAp Komisyonu
kararları doğrultusun da hazırlanacak duyurular ile ilan edilir.

b) AraŞtırma Projeleri, Araştırma Altyapısı Projeleri ve Eğitim-Öğretim Altyapısı projelerinin başvuru

zamafi her Yılın Ocak ve Haziran aylarıdır. Diğer proje türleri için proje başvurularında başvuru zaffç,nı
sırurlaması yoktur.

c) Tiim Proje baŞvuruları BAP Otomasyonu üzerİnden yapılır, Çıktısı alınarak yiirütücüsiinün ve ilgili
Birim (Fakülte, Ytiksekokul, Meslek Ytiksekokulu, Enstitüsü, Merkezler, Koordinatörltikler vb.) yöneticisinin
ıslak imzası ile BAP Koordinatörlüğüne elden teslim edilir veya elektronik imzaile dijital ortamda gönderilir.

Ç) Lisansüstü tez projelerinin başvurularında tezin başlığı ile ilgili onayh bir belge ile öğencinin
Enstitüye/ Fakülteye kayıtlı olduğuna dair belge sisteme dijital olarak yfülenmelidir.

d) Etik kurul onayının gerekli olduğu proje çalışmalarında başwru esnasrnda ilgili etik
sunulması ya da etik kurula başvuru yapıldığının belgelenmesi gerekmektedir. Etik kurul
mercilerden Yasal izin alrnması zorunlu olan projeler için gerekli onay ve izin belgelerinin

Yürütücüstiniin sorumluluğundadır. Etik kurul velveya yetkili mercilerden yasal izin a|ı

kurul kararının

velveya yetkili

alınması proje
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Projeler iÇin söz konusu belgenin BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmedikçe proje önerisi BAp Komisyonu
gtindemine alınmaz.

e) Yürütücü ve diğer proje araştırmacıları proje ödeneğinin proje amaçlarına uygf, etkin ve verimli
olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zataflkusuru ölçüsünde gidermekle ytikümlüdıir.

f) YaYın Şartı bulunan projeler için süresi içinde yaymm BAP otomasyonuna yüklenmemesi halinde
proje yürütücüsü yeni projeye başvurusunda bulunamaz.

g) Dicle Üniversitesi Enstitülerine kayıtlı Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin projeleri desteklenmektedir.

ğ) LisansüstiTez Projelerinin kabulü sonrasrnda ek ödenek talebi yapı|amaz.

Proj elerin Değerlendirilmesi

Madde 17-

a) BAP Koordinatörlüğiine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının
incelenmesi amacıyla Koordinatörliik tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmeye alınan proje
önerileri, Proje türü dikkate alınarak gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri ön değerlendirme
komisYon taraflndan belirlenen hakemlere gönderilir. BAP Komisyonu, gelen hakem raporlarını varsa
değerlendirme komisyonu değerlendirmelerini ve proje ekibinin önceki bilimsel çalışmalarını da dikkate
alarak Projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. BAP Komisyonu değerlendirme sürecinin tüm
aŞamalarında, ilgili değerlendirme komisyonlarından görüş ve gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden
izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

b) AraŞtırma Projesi formatına (Araştırma Projesi formatı: Türkçe olarak; başlık, özet, anahtar kelimeler,
amaÇ, hedefler, konu, kaPsam, literattir özeti,özgün değer, yöntem, yaygın etki, iş takvimi ve İngilizce olarak;
baŞlık, özet, anahtar kelimeler içermesi) uygun lıazır|aıwıayan ve bilgi eksikliği olan projeler değerlendirmeye
alıııırıaz.

c) AraŞtırma Projeleri, (Araştırma Projeleri, Araştırma Altyapısı Projeleri, Eğitim-Öğretim Altyapısı
Projeleri) ön değerlendirme komisyonunun incelemesinden geçtikten sonra değerlendirilmek üzere üç (3)
hakeme gönderilir. Diğer proje ttirlerindeki projeler Ön Değerlendirme/ Etkinlikleri Değerlendirme
KomisYonunca Yapılacak değerlendirme sonrasında BAP komisyonu tarafından kararabağlanır.

Ç) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak BAp Komisyonu tarafından
doğrudarı karara bağlanabilir Veya gerekli göriilen projeler için tamamı tiniversite dışından olmak üzere ön
değerlendirme komisyonu üyesi tarafindan belirlenen 3 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesi için ön
değerlendirme komisyonu üyesi tarafından 3 asıl, 2 yedek üye belirlenir. Ayrıca pğeler için gerekli
görülmesi halinde BAP Koordinatörü tarafindan hakem belirlenebilir. Hakemin 7 giin içerisinde hakemlik
kabulünü; hakemlik kabuliintin ardından bir (1) ay içerisinde hakem değerlendirmesini tamamlaması
gerekmektedir. İlgili süreler aşıldığı takdirde proje yeni hakeme gönderilir. proje değerlendirilme si en az 2
hakem değerlendirmesi ile tamamlanarak yapılacak BAP Komisyonu toplantısı gtindemine alrnır.

d) Projeleri değerlendirmek :üzerc hakem değerlendirmeleri BAP otomasyonu sistemi
ile YaPılır. Hakemlerin en az ikisinden olumlu değerlendirme alan projeler BAp Komi

form

Ş_qr*Egi". SE,
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e) BAP Komisyonu gerekli görmesi halinde proje yiirütücüsünden araştırma konusu ile ilgili uzmanlarrn

da katılabileceği, proje önerisi hakkında sözlü bir sunum yapmasml isteyebilir.

f) Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve Komisyon tarafindan proje ile ilgili

ayrıntıların belirlendiği "Araştırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi" hazırlarıt. Pğenin uygulamaya

geçİrİlmesİ, hazırlanan protokolün proje ytirütücü, BAP Koordinatörü ve Rektör veya Rektör tarafindan

görevlendirilen Rektör Yardımcısı tarafindan onaylanmasına bağlıdır.

Araştırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi ve Projelerin Başlatılması

Madde 18- Desteklenmesine karar verilen projeler için "Araştırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi"

imza|anır. Proje yürütücüsü sözleşme belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama tarihi

olarak sözleşmenin imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen ytirütücülerin, proje türtine göre

belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanlarını BAP Koordinatörlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Bu

evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinatörlüğünce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez.

Yasal bir mazereti olmaksızın projenin Komisyon tarafından onaylanmasındarr sonra 3 ay içerisinde

s özl e şmeyi imzalamayan proj eler iptal edi l ir.

Proje Ekibinde Değişiklik

Madde 19- BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde veya proje ytirütücüsiinün gerekçeli talebini

yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Proje yürütücüsünün değişiklik talebi BAP
Komisyonunca kabulü sonrasrnda yeni o'Araştırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi" diizenlenmesi

zorunludur. Sağlık sorunu veya önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde Komisyon, projenin normal

stiresinden sayılmamak izere çalışmayı 6 ayakadar askıya alabilir.

Ara Raporlar

Madde 20- (1) Kabul edilen Araştırma Projelerinde (Araştırma Projeleri, Araştırma Altyapısı Projeleri,

Eğitim-Öğretim Altyapısı Projeleri) yürütücüsü BAP Koordinatörlüğüne 6 ayda bir geçmiş dönemdeki

ÇalıŞmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ararapor sunar. Diğer proje ti.irlerinde ara rapor zorunluluğu yoktur.

BAP Koordinatörlüğü projenin türüne ve özelliğine göre ata tapor suııma sürelerini ve koşullarını

değiştirebilir. Ara raporlar BAP Koordinatörü tarafından incelenir. BAP Koordinatörü gerekli gördüğü

hallerde araraporlatı hakem veya ön değerlendirme komisyonu üyelerinin incelemesine gönderebilir.

(2) Proje çalışmalarında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje

yiirütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde ara raporunu BAP Koordinatörlüğüne

sunmakla yiiktimlüdür.

Sonuç Raporu

Madde 21- Proje yürütücüsü, sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden önce en erken 6 ay kalıa ve bitiş

tarihinden sonra en geç 3 ay içerisinde, araştrma sonuçlarını içeren ve Komisyon tarafindan belirlenen

formata uygun olarak hazır|anmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafindan

onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasmı BAP Otomasyonu üzerinden BAP Koordi

Ayrıca, vaısa proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da BAP Otomas
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Koordinatörlüğüne sunulur. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair
ilgili enstitü veYa birimlerden alınmış bir belgeyi de BAP Koordinatörlüğüne teslim etmek zorundadır. Sonuç
raPoru olarak kullanılacak form ve belgeler BAP Komisyonu tarafindan belirlenerek duyurulur. Sonuç
raPorları BAP KomisYonu taraflndan değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayac ağııakarar verilir.
KomisYon gerekli gördüğü hallerde ızman veya ön değerlendirme komisyonu üyesinin görüşlerini alarak
değerlendirmesini yapabilir.

Proje Sonuçlarının Yayınlanmasr

Madde 22'BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her ttirlü
tez ve YaYında (makale, bildiri, sunum vb) "Bu araştırma/ çalışma Dicle Üniversiteşi Bilimşel Araştırma
proj e leri Q Ü BA p) ko o r din atö r t üğ ü t ar afın d a n d e s t e k l e n miş tir,

Proje namüra§ı:..........., Yıl: ......,.... ghİS research/study was supported by Dİcle (Jnİversity Scienti/ic
Research Projects (DUBAP) Coordİnatorship. Project number: , year: .,...,.....),, şeklinde veya
benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermek zorundadır. Bu ibarenin yer almadığı yayınların projeden
üretilen YaYm kaPsamında değerlendirilmesine, BAP Koordinatörü gerekli gördüğü hallerde ön değerlendirme
komisYonu üYelerinin görüşünü aldıktan sonra karar verir. Ayrıca BAp Koordinatörlüğü tarafindan
desteklenen Projeler kaPsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının BAp otomasyonu üzerinden BAp
Koordinatörlüğtine sunulması da zorunludur.

Proje Süresi ve Ek Süre Talepleri

Madde 23- (1) Bilimsel araŞtırma projeleri ek siireler dahil en çok otuzaltı (36) ay içerisinde tamamlanır.
Proje Yürütücüsü Proje stiresinin bitiminden en geç tlç (3) ay önce gerekçeli ek süre isteyebilir. proje

Yürütücüstintin mücbir sebeplerden dolayı zamanında ek stire talebinde bulunamamasr durumunda mücbir
sebeP BAP Koordinatörünce uygun görüldüğü takdirde, stiresi içinde yapılamayanmüracaat BAp Komisyonu
gtindemine alınarak değerlendirilir. Lisansüstü Tez Projeleri için verilen siireler, yetkili birimler tarafından
tezlq iÇin verilen Yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak lisansüstü tez projeleri için
sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen norma1 öğrenim stireleri
ile sınırlıdır. Bu türdeki projeler de ek süre dahil en çok otıızaltı (36) ay içerisinde tamamlanır.

Proje Yürütücüsü sonuÇ raPorunu hazırlayarukprojeyi süresinden önce sonlandırabilir. Eğer pğe başka
bir Dicle Üniversitesi Personeline devredilmezse, Dicle üniversitesi ile ilişiği kesilen proje yürütiicülerinin

Projelerine YaPılan BAP desteği yürütücünün ilişiğinin kesildiği gün durdurulur.
(2) Ek süre ve ek ödenek talepleri BAP Komisyonu tarafindan kararabağlanır.
(3) Proje Yürütücülerinden gelen talep ile bütçe kalem fasılları arasında geçiş işlemleri pğe toplam

bütÇesinin o/o 35'ine kadar olan miktarı ile projeye malzemelhizmet ekleme ve çıkartma işlemleri BAp
Koordinatörlüğünce YaPılır. AraŞtırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat ve
katılım giderleri Proje bütÇesinin oZ5O'si ile sınırlıdır. Projeden elde edilen sonuçlarla üretilmiş ve sunulması
kabul edilmiŞ bir bildirinin YurtiÇi/yurtdışı olarak düzenlenen bir kongre veya semporyr-da şj
gerekli olan seYahat ve katılım giderleri bir defaya mahsus olmak uzere sözlü ya da poster
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kişiye verilir. Araştırmacıların yalnız katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderleri için destek sağlanır. Bu

kapsamda yurtdışı çıkış harcı, vize işlemleri gibi kişisel masraflar karşılanmaz.

(4) Araştırma veya kongre/sempozyum katılımı amacma yönelik seyahat giderlerinin karşılanabilmesi

için, proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş ve BAP Komisyonu tarafindan onaylanmış

olması zorunludur^

(5) Proje kapsamında, personelin yurtiçi veya yurtdışı görevlendirilebilmesi için araştırıcının BAP
Komisyonu seyahat giderlerinin proje kapsamında karşılanacağını gösterir evrakı almaları ve bağlı

bulundukları birimin yönetim kurulundan görevlendirilmeleri ve gerekli hallerde de rektörlilk olurlarını

almaları gerekir. Görevlendirme işlemleri araştırmacıların sorumluluğundadır.

(6) "Araştırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi" ile karara bağlanmış yaym şartlarını siiresi içinde

yerİne getirmeyen proje yürütücüsüniin, proje yürütücüsü olarak yeni başvurusu kabul edilmez.

(7) Patent destek projelerinde, ata raporu hazırlaııırıası istenmez. Proje bitiminde, sonuç raporu olarak

patent başvurusunun yapıldığına dair ilgili patent biriminin ya^$ ve patent metninin bir kopyası BAP
Otomasyonuna yüklenmelidir.

Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları

Madde 24- (|) Proje tiirlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl BAP Komisyonu tarafından

belirlenerek ilan edilir. BAP Komisyonu, bilgisayar, yaztcl, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri yaygm

olarak gerçekleştirilen talepler için srnırlama getirebilir.

(2) Projeler kapsamında dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, yaz|cı, yazı|ım programları, drone vb.

bilgisayar donanımları ile fotoğraf makinası ve aparatlarının alımları proje konusu dikkate alınarak BAP
komisyonun uygun gördüğü durumlarda desteklenebilir. Ayrıca projenin sunulmuş olduğu ilgili birimde

mevcut olan cihazların alımları proje konusu dikkate alınarak BAP Komisyonun uygun gördüğü durumlarda

desteklenebilir.

(3) Projelerde görev alacakBursiyerlerin Burs miktarı, 311512006 tarihli ve 55l0 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fikrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı

sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon tarafindan

belirlenir.

Ek Ödenek

Madde 25- Proje yürütücüsüntin talebi ve BAP Komisyonunun kararı ile proje bütçesinin yüzde SO'sine

kadar ek destek verilebilir. Ek ödenek, projede en az bir ara rapor sunulduktan sonra talep edilebilir. Ek
ödenek talebi başvuruda belirtilen ayrıntılı gerekçelere dayandırılmahdır.
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Sonuçların Duyurulması

Madde 26- BAP Koordinatörlüğü her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve
tamamlanan Projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına özet bilgi verir. Bu bilgiler BAp
Koordinatörlüğü tarafından internet aracıhğıyla da kamuoyuna duyurulur.

Telif Hakları

Madde 27, (I) Bilimsel araştrrma projeleri birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen
bilimsel sonuÇların telif hakkı ilgili Dicle Üniversitesine aittir. Bilimsel yaym, kitap ve benzeri eserlerin telif
hakları Dicle Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.

(2) Gelir getirici, Patent, buluş veya üri.in ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı ile
ilgili Üniversite Yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili
mevzuattahak sahiPlerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunmamasl halinde ise ilgili
mev zuat hüktiml eri uygul anır.

ıönniıNcü nöıtıivı
Yaptırımlar

Madde 28- (1) Projeler Yiirütülürken veya bitiminden sonra, etik kurallara aykırı davranıldığmm veya

Proje Protokoliine, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine, Yiikseköğretim Kurumları Bilimsel
AraŞtırma Projeleri Yönetmeliğine ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığının saptanması

durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

a) Yiirütülmekte olan proje Komisyon kararı ile iptal edilir.

b) Proje kaPsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya aflzası olmayıp kullanılabilir
durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların kullanılamayacak durumda olması halinde ise demirbaş bedelleri
ve diğer ttim harcamalar yasal faiziile birlikte proje yürütücüsiinden geri alınır.

c) Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 2 yıl süre ile
herhangi bir proj e de steğ inde n y ar arlanaırıaz.

Ç) KomisYon, konunun Üniversitemiz Etik Kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması
hususunda Rektöre görüş bildirebilir.

Madde 29, (l) Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasmı doğrudan inceleyebilir veya
konunun uzmanlarına İnceletebİlir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile iptal edilir.

a) Projenin Proje ekibinin kusuru veya ihmali nedeniyle başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi
veya amaca uygun olarak ytirütülmemesi,

b) Proje Yürütücüsüniin görevini Komisyon tarafindan onaylanan bir araştırmacıya devretmeden
projeden ayrılması.

(2) Bu durumda proje kapsamında satın alman demirbaşlardan bir problemi veya
kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların kullanılam ayacak orrr*ou ,tjİfis5İ_ffİİr*r:f!Şı.na}n
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demirbaş bedelleri ve diğer tiim harcamalar yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsiinden geri alınır. Ayrıca
kusuru bulunması nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olanlar 2 yıl siire ile BAP Koordinasyon Birimi

de steklerinden faydal an dır ılmaz.

Madde 30- (1) Komisyon, aşağıdaki durumlarda projenin içeriğinde düzeltme yapılmasına, proje

ekibinde değişiklik yapılmasınaveyaprojenin iptal edilmesine karar verebilir;

a) Projenin, proje ekibinde yer alanların sağlık sorunları veya yasal zorunluluklar nedeniyle

yiiriitüleme z hale gelmesi,

b) Tez projeleri için ilgili lisansüstü öğrenim öğrencisinin eğitimini bırakması nedeniyle çalışmanın
yürütüleme z hale gelmesi,

Ç) Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve Komisyon tarafından uygun görülen diğer zorunlu

nedenlerle çalışmanın yürütüleme z ha|e gelmesi.

(2) Yukardaki nedenlerle projenin iptal edilmesi durumunda satın alınan mal ve malzemelerden

kalanlar BAP koordinasyon Birimine iade edilir. Bu malzemeler diğer araştırmalarda kullanılmak izere
komisyon tarafindan uygun görülen birim veya bölümlere verilebilir.

Madde 31- Proje ara raporunrın, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 2 aydan faz|a

geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yi.irütücülerinin yürütmekte olduğu tüm

projelere ait işlemler durdurulur.

Madde 32- (1) Proje sonuç raporunu siiresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yiirütmekte olduğu

ti.im projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan yazı|ı uyanya rağmen Komisyon

tarafindan geçerli kabul edilen bir mazeret bulunmaksrzm uyarr tarihinden itibaren 1 ay içerisinde sonuç

raPorrrnun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilir. Bu durumda proje kapsamında satrn alınan

demirbaŞlardan bir problemi veya aflzası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların

kullanılamaYacak durumda olmasr halinde ise demirbaş bedelleri ve diğer ttim harcamalar yasal faizi ile
birlikte Proje Yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca kusuru bulunması nedeniyle projenin iptal edilmesine neden

olanlar 2 yıl stire ile BAP,Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

(2) SonuÇ raporu yetersiz bulunan ve yazılı üJyarıya rağmen uyarı tarihinden itibaren 1 ay içinde

eksiklİklerini gİdermeyen proje yürütücüsüne ise Komisyon kararı ile 2 yıla kadar herhangi bir türde yeni bir
proje desteği verilmemesi yöntinde yaptırımlar uygulanır. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için,

Proje Yürütücülerinin talePte bulunması ve Komisyonun uygun bulması durumunda,bazı çalışmaların yeniden

YaPılabilmesi veya sonuÇ raporunun yenİden düzenlenmesi için ek stire verilebilir. Bu süre ile varsa daha önce

verilmiş olan ek surenin toplamı, bir yıldan fazlao|amaz.
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Madde 33- Proje Yiirütücüleri ve araştırmacrlarrnrn Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda;
a) Yiirütmekte olduğu Ya da araştırıcı olduğu proje Komisyon karan ile iptal edilir veya kurul kararı

ile araştırmacılardan biri proje yürütücüsü olarak atabilir.

b) proje kapsamında satrn alınan demirbaşlardan bir problemi veya
durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların kullanılam ay acak durumda olması
ve diğer tüm harcamalar yasal faizi i|e birlikte proje yiirütücüsiinden geri

avanslar yasal faizi ile geri alınır.

aflzası olmayıp kullanılabilir

halinde ise demirbaş bedelleri

alınır. Ayrıca almış oldukları

BEşİNcİ nÖı,Üvı
Mali Hükümler

Gelirler ve Ödeneklerin Kullanrmına ilişkin İIkeler
Gelirler

Madde 34- (1) Bilimsel araŞtırma projelerinin finansmanrnda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen
gelirler, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen
bilimsel araŞtırma Pğelerine ilişkin ödenekler, bütçelendiği tertiplerden tahakkukabağ|anarak öze| hesaba
aktarılmak suretiyle kullanılır :

a) Yiikseköğretim kurumunun döner sennaye gelirlerinden 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde
belirtilen oranda aktarılacak tutarlar.

b) Yüititülen Proje ile ilgili olarak ortaya çıkan ve ticarileşmesi döner sennaye 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 araŞtrrma Pğelerinin geliri olarak birinci_fıkranın (a) bendinde belirtilen tutarlar, döner
selmaYe muhasebe birimince, tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar ilgili yükseköğretim kurumu hesabına

Yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, ytikseköğretim kurumu bütçesin e öz gelit olarak kaydedilir. Kaydedilen bu
tutarlar karŞılığı olarak ilgili ytlkseköğretim 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 2ll7llg53 tarihli ve 6183
saYılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükiimleri uygulanır.

(3) Yukarıda belirtilen bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen ödenekler, özel
hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.

(4) |8llll20l5 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedar|ığı Genel Tebliği
hi.ikiimlerİ ÇerÇevesİnde, özel hesaptaki tutarlar değerlendirilebilir. Bu şekilde elde edilen
gelir olarak kaydedilir.
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ödeneklerin kullanımı

Madde 35- (1) Yukarıda belirtilen esas ve usullere göre özel ödenek kaydedilen tutarlar ile yüksek

öğetim kurumu bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; Bilimsel Araştırma Projeleri için gerekli yolluk,

hizmet alımlarr, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımlarr ile makine-teçhizat alımları ve buna

ilişkin diğer giderler.için kullanılır.

(2) Kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu

olan yurtiçi özel araç ile yapılacak seyahatlerde yakıt giderleri Komisyonun belirlediği sınırlar dahilinde

kalmak ijzere karşılanabilir.

(3) Döner sermayesi bulunan birimlere alınan cihaz bakım ve onarım giderleri kurumun kendisi

tarafindan karşılanacaktır.

(4) Piyasa Araştırma Tutarıağı, Proje yürütücüsünün otomasyon sistemine yüklemek ve satın alma

talepleriyle beraber ytirütücü, proje ekibinden iki araştırrcr veya bağlı bulunduğu anabilim dalı başkanı ve

anabilim dalından bir araştırmacmın imza|adığı, kişi/kişilerden alınmış fiyatların ve en düşük fiyatı veren

firmanın belirlendiği bir belgedir. Türkiye'de tek temsilcilikle satışı yapılan ürünler için firmadan ahnan tek

temsilci belgesi ile firmanın bilgileri işlenerek tek fiyat üzerinden piyasa araştrrma tutanağı hazırlanır.

Firmaların internet web sayfalarından alınmış olan fiyat listelerinin bulunduğu çıktılar da fıyat teklifi olarak

kabul edilebilir. Ancak ıslak imzalı fiyat teklif mektubu veya proforma fatura satın alma esnasında

yaşanabilecek fiyat değişimlerini engellemek amacıyla tercih edilir.

(5) Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanmasında; baskı, yazrcı çıktısı, fotokopi, kağıt

ve benzeri tüm kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı, sosyal alanlarda proje bütçesinin o/o3O'unu,

Fen-Miihendislik ve Tıp-Sağlık alanlarında ise proje bütçesinin o/o15'ini geçemez. Ancakmize, devlet arşivi

gibi birimlerde ytirütülecek çalışmalarda fotokopi için ayrılacak olan bütçe srnırlaması komisyon kararı ile o
proje için yeniden değerlendirilebilir.

(6) Özel hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve hazine yardımı), proje stiresi ile sınırlı olmak uzere

bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet

alımları tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımlarr, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel

araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve
geliştirme projeleri dışındaki projeler kapsamında görevlendirilecek tez|i yiiksek lisarıs ve doktora

programlarındaki öğrencilere verilecek bursları karşılamak izere kullanılır.

Bursiyer Başvuru Şartları
Madde 36 - Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranff:

a) Tiirkiye'de ikamet etmek.

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisanşüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.



Madde 37- (1) Proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki

öğrencilere 31312004 tarihli ve 5102 sayılı Yiiksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin

kanun hi.ikümlerine tabi olmaksızın burs verilir.

(2) Burs miktarının üst sınırr 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine

ödenmekte olan aylık burs miktarrru geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Burs miktarı ise üst sınır dikkate alınarak Komisyon tarafindan belirlenir.

(4) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje bütçesinden

ödenir.

(5) Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan buısiyer yerine aynı

şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

(6) Bir bursiyer aynı anda birden fazla ptojede görev alamaz ve proje ytirürlüğe girdikten sonra

görevlendirilen bursiyer saylsr arttıIamaz.

Satın Alma İşlemi

Madde 38- (1) Bu Yönergenin satın alma htiktimlerine ilişkin işlemlerde "Yiikseköğretim Kurumları

Tarafindan, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 tincü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak

İhalelere İliştin Karar Karar Sayısı: 200316554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede

yayınlanmıştır.) Ytikseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayıLı Kamu İhale Kanununun 3 tincü maddesinin

(f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumunun

uygun görüşiine dayanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın l9l1ll2003 tarihli ve 29|47 sayılı yaz:.sı üzerine, anılan

Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca |ll2l2003 tarihinde kararlaştırılmıştır."

hiikiimleri uygulanır.

(2) Üniversitemizde yapılabilen ana|iz ve testler fiyat avantajı olmadığı sürece, başka kurum veya

kuruluşlarda yaptırılamaz. Yurt içinde yaptırılabilen anaIiz ve testler ise, fiyat avantqı olmadığı stirece yurt

dışında yaptırılmaz. Zorunlu durumlarda, söz konusu ana|iz veya testlerin üniversitemiz olanakları ile

karşılanamadığına dair ilgili birimlerden alınacak bir yazının başvuruda sisteme yi.iklenmesi ve kabul edilen

projeler için bu yazın:,n aslrnın Birime teslim edilmesi zorunludur.

Avans ve kredi kullanılması

Madde 39- (1) İlgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanmasr

beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri için görevlendirilecek mutemetlere verilecek azaırıi avans ve açılacak kredi

miktarı, her yıl Bütçe Kanunu'nun (i) işaretli cetvelinde 5018 Sayılı Kanun'un 35. maddesinin (a) bendi

uyarınca, iller için belirlenen parasal limitin on katına kadar BAP Yönetim Kurulu tarafi
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(2) Her mutemet, aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en geç iki ay içinde,

yurtdışı yolluk avanslarrnr ise en geç üç ay içerisinde harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri muhasebe

birimine vermek ve aldığı avansı kapatmak zorundadır.

(3) Mutemet, işin tamamlarrmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını

beklemeksizin avans veya kredi artanını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı haıcamalara ait belgeleri

vermek ve vaf,sa artan parayı İade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde

mahsup işlemi yapılmadıkça ayru iş için yeniden avans verilemez, |«edi açılamaz.

(4) Aldıklart avansln mahsubunu yapmayan mutemetler hakkında, 6183 Sayılr Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Avans ve kredi işlemlerinde Devlet Harcama Belgeleri

Yönetmeliği Ek'i Belgeler aranf.

Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükiimleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını

siiresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatınrn disiplin

hiiktimlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya kurum dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer

giderleri karşılığı verilen avanslardan stiresinde mahsup edilmeyenler hakkınd a özel kanunlarındaki hükümler

uygulanır.

Muhasebeleştirme İşlemleri ve Belgeleri

Madde 40- Bu Yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında

yer alan düzenlemeler ile yüriirlükte bulunan "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma

Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel

Hesabın İşleyişine İliştin Esas ve Usuller" , Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri

uygulanır.

Taşınır Mal Kaydı

Madde 41- Proje kapsamında alınan taşınır mallar, Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer mevzuaat

hfütlmlerine göre BAP koordinatörlüğü taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafindan kaydedildikten sonra

düzenlenecek zimmet fi şiyle proj e yürütücüstine zimmetlenir.

Belgelerin Arşivlenmesi

Madde 42- Koordinatörlük ve proje yürütücüsü projeye

tarihten itibaren Dicle Üniversitesi Arşiv yönetmeliğinde

zorundadır.

ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı

belirtilen stireler dikkate alınarak saklamak
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ALTINCI nöı,tiıvı

Çeşitli ve Son Hükümler

Makine ve Teçhizat

Madde 43- Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımlar ilgili
proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır. Bunların korunmasından,

bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur (Döner sermayesi bulunan birimlerin, cihaz bakım ve

onanm giderleri birimin kendisi tarafindan karşılanacaktır). Proje kapsamında temin edilen ve özellik arz eden

makine, teçhizat ve donanrmlar (proje tamamlanıncaya kadar) proje yürütücüsüniin onayı ile ve uygun

gördüğü zaırıan|arda ihtiyaç duyan Üniversitemiz araşttmacıları tarafindan kullanılabilir. Tamamlanmış

projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizatlar ihtiyaç duyan Üniversitemiz araştırmacrlarının kullanımına

açıktır. Komisyon, bu tür makine ve teçhizatla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunma, başka

projelerde kullanılmak izere alınma veya mevzuata uygun olarak gerekli göreceği diğer tasarruflarda

bulunmaya yetkilidir.

Kitap Ahmı

Madde 44- Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve

Üniversitemiz kütiiphanesi tarafından ilgili kitapların alımına ihtiyaç bulunduğunun onaylanması zorunludur.

Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversitemiz Merkez Küttiphanesine ya da ilgili birime demirbaş olarak

kayıt edilir.

Diğer Kuruluşlarla Ortak Proje

Madde 45- Kuruluşların Mevzuatlarında htikiim bulunması durumunda diğer kuruluşlarla (Karacadağ

Kalkınma Ajansı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),

Dicle Teknokent AŞ vb) ortak projeler gerçekleştirilebilir.

Yönergede Belirtilmeyen Hususlar

Madde 46- Bu Yönergenin mali hüktimlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında

yer alan düzenlemeler, harcırü kanunu, diğer mevzuatlar ile yürtirliikte bulunan "Ytikseköğretim Kurumları

Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Öze| Hesaba Aktarılarak Kullanımı,

Müasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişl<in Esas ve Usuller" uygulanır.
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yürürlükten kaldrrma

Madde 47- (I) Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle Dicle Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen,

10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel

Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik'e dayanılarak hazırlanmış olan " Dicle Üniversitesi Bilimsel

Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" ve ilgili değişiklikleri yi.irtirlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce başlayan projelerde ytirürlükten kaldırılan " Dicle

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" hükümleri uygulamaya devam edilir. Ancak

yürürlükten kaldırılan yönergede hüküm bulunmayan hallerde bu yönerge hükümleri uygulanır.

(3) BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılan işlemlerde de bu yönerge hiikümleri geçerlidir.

(4) Proje ile ilgili alınan kararlar ve yapılan işlemler BAP Otomasyonu aracılığıyla bildirilir. BAP

Otomasyonu aracılığıyla yapılan bildirimler resmi nitelik taşır.

Yürürlük

Madde 48- Bu yönerge, Dicle Üniversitesi Senatosu tarafindan onaylandığı tarihte yüriirlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu yönerge hüktimleri Dicle Üniversitesi Rektörü tarafindan yürütülür.
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