
                                                                                                                                          

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı ve BAP Koordinasyon 

Birimi Koordinatörü Aynı Kişi Olabilir Mi? 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu1 

 Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi,  
 Kabulü,  
 Desteklenmesi,  
 Teşvik ve koordine edilmesi,  
 Yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler 

alınması,  
 Araştırma performansının ölçülmesi,  
 Değerlendirilmesi,  
 Araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, 
 Üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri 

yürütmek,  
Amacıyla oluşturulmaktadır. 
 

Komisyonun Oluşumu2 
 
 

 
 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi3  

 
 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin 

yürütülmesi,  
 Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, 
 Özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, 
 Yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası 

organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, 

                                                 
1 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği, Mad. 3/ğ 
2 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği, Mad. 4 
3 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği, Mad. 3/c 

Rektör

Komisyon Başkanı

(Öğretim Üyesi)

Senatonun önerisiyle üst yönetici 
tarafından görevlendirilen, en az yedi en 

çok onbir öğretim üyesi



                                                                                                                                          

 İzlenmesi, 
 Üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer 

görevleri, 
 İlgili birimlerle koordine halinde yürütmek, 
Amacıyla oluşturulmaktadır. 
 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Oluşumu4 

 

 
 

Burada ön plana çıkan husus “Görevler ayrılığı ilkesine uygun” 5 hareket edilerek 

faaliyetlerin yürütülmesi gerektiğidir.  

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 

değişikliğinden önce BAP kapsamında akademik ve idari faaliyetler Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Biriminin görev tanımı içinde yer almaktaydı. 

 

Bu durum üst yöneticilerde, koordinatörlük görevinin daha çok akademik personeller 

aracılığı ile yerine getirilmesine yönelik bir eğilimin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. 

 

Ancak koordinatörlük görevinin öğretim elemanları eliyle yürütülmesi uygulamada bir 

kısım sorunları da beraberinde getirmiştir. 

 

 Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36 ıncı 

maddesinden kaynaklanan ders yüklerini yerine getirmek zorunda olmalarından dolayı 

yürütülen görevde devamlılığın sağlanamaması, 

 Projelerin kabulünden sonraki süreçte bütçe, muhasebe, satın alma, taşınır 

işlemleri ve buna benzer mali işlemlerin idari nitelikte özel bilgi ve ihtisas gerektirmesi, 

 Mali işlemlerin belirli zaman kısıtlamalarına bağlı olarak yürütülmesi gereken 

süreli işlemler olmasından dolayı imza yetkisine sahip personelin sürekli olarak görevi başında 

bulunması gerektiği, 

Hususları birlikte değerlendirildiğinde birim faaliyetlerini olumsuz etkileyen unsurlar 

olarak karşımıza çıkmaktaydı. 

 

 26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

                                                 
4 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği, Mad. 3/ç 
5 https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/bap-yonetmeliginde-onemli-degisiklikler.aspx 
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Yönetmeliğin 3/c maddesi gereğince Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 

görev tanımından akademik faaliyetler çıkartılmış ve bu faaliyetler Yönetmeliğin 3/ğ 

maddesinde yer alan Komisyonun görev tanımı içine eklenmiştir. 

Ayrıca komisyon şekilsel bir organizasyon olmaktan çıkartılarak daha işlevsel ve 

sürekliliği olan bir yapıya kavuşturulmuştur. 

 

Sonuç olarak; 

 

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin süreçlerin ektin, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesinin temini amacıyla üst yönetici tarafından; 

 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtildiği üzere “Görevler ayrılığı 

ilkesine”6 uygun hareket edilerek, proje değerlendirme ve kabul sürecinin yönetimi ile 

projelerin bütçe ve harcama sürecinin yönetiminin aynı kişide birleştirilmemesi, 
 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanının, bilimsel araştırma 

projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, 
yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması, araştırma 
performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi, araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili 
faaliyetlerin yürütülmesi konularında tecrübeli ve bu süreçleri yönetecek yetkinliğe sahip 

öğretim üyeleri arasından görevlendirilmesi, 

 Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünün; Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, Bütçe ödeneklerinin 
özel hesaba aktarılması, Özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, Yükseköğretim 
kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen 
projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi ve İzlenmesiyle ilgili konularında 
tecrübeli ve bu süreçleri yönetecek yetkinliğe sahip 657 sayılı DMK tabi personel arasından 
görevlendirilmesinin, 
 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 

getirmiş olduğu düzenlemelere uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

 

 

         Suat AKSU 

         İç Denetçi 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/bap-yonetmeliginde-onemli-degisiklikler.aspx 


