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3159- Üniversite Senatosunun 27/01/2009 tarih ve 310/2496 sayılı kararı ile 

kabul edilen “Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi”nin “Bilimsel 
Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu” başlıklı 4.maddesi ile “Proje Başvurularının 
Değerlendirilmesi” başlıklı 8.ve 9.maddeleri”nin aşağıda gösterilen şekliyle yapılan 
bazı değişikliklerle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 
            “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu 

Madde 4- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Rektör veya 
görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Eğitim Bilimleri, Fen 
Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri ile Üniversite 
Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen yedi (7) öğretim üyesinden 
oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilerek seçilen 
Komisyon üyelerinin görev süresi dört (4) yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden 
görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle esas görevlerinden 
ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon 
toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti 
olmaksızın bir (1) yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona 
ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı 
usul ile yeni bir üye görevlendirilir.  

Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör 
Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının 
katılımı ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit 
olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması 
halinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı belirleyicidir. 

 
Komisyon, 1. Maddede belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda bilimsel 

araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, 
dondurulması,  iptali ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan 
formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin 
yetki ve sorumluluklara sahiptir. 

Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra 
yürürlüğe girer.” 

 
 
 
 
 



 
 
“Proje Başvurularının Değerlendirilmesi 
Madde 8- Proje Hazırlama Kılavuzundaki biçime uygun olarak hazırlanan 

Öğrenci Odaklı, Hızlandırılmış ve Altyapı Projeleri Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi yoluyla doğrudan Komisyona sunulur. Bağımsız araştırma 
projelerinden, BAP komisyonunun belirleyeceği tutarın üzerindeki bütçeye sahip olan 
projeler altyapı projesi olarak değerlendirilerek Komisyona sunulur. Diğer projeler 
PDG’ de değerlendirildikten sonra Komisyona sunulur. Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi projelerin Proje Dosyası Kontrol Listesi (EK-3)’ne göre eksiksiz 
bir dosya halinde Komisyona sunumunu sağlar. Bundan sonraki yazışmalar da 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yoluyla yürütülür. 

 
Madde 9- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1001-

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına başvurduktan 
sonra yapılan değerlendirme sonucuna göre C puanı almış olan projelerin 
yürütücüleri, projelerini BAP formatına uygun olarak hazırlayıp yeni proje önerisi 
olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunduğunda bu projelerin 
değerlendirilmesi doğrudan BAP komisyonu tarafından yapılır.  

 
Altyapı Projeleri ise; ilgili akademik birim yönetimleri tarafından, kurum ve 

akademik birimin bilimsel araştırma projeleri bağlamındaki öncelikleri esas alınıp, 
tercih sıralaması yapılarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine 
gönderilir. Bu projeler Proje Değerlendirme Grubu (PDG)’nun değerlendirilmesine 
sunulmaz ve desteklenip desteklenilmeyeceğine Komisyon tarafından karar verilir. 
Proje başvuruları yılda iki kez kabul edilir. Başvuru dönemleri BAP Komisyonu 
tarafından belirlenir.” 

 
 


