
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK  

YÖNERGESİ 
02 Aralık 2010 tarih ve 2010/22 sayılı Senatoda kabul edilerek, 31 Mart 2011 tarih ve 2011/04 sayılı  

Mütevelli Heyet Toplantısında onaylanmıştır. 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1- (1) İşbu yönerge, Doğuş Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan araştırma 

faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla sağlanacak kaynaklar ve bu kaynakların 
kullanım kurallarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. 
 

Kapsam 
Madde 2- (1) İşbu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Rektörlükçe 

yürütülen 10.04.2002 tarihli (Resmi Gazete  No. 24722) “ Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 
Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. Bu yönergenin 
kapsamadığı hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. 
 

Tanımlar 
Madde 3- (1) Yönergede geçen; 
a) Üniversite: Doğuş Üniversitesi’ni 
b) Rektör      : Doğuş Üniversitesi Rektörü’nü 
c) Komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu’nu 
ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü ve Değerlendirilmesi 

 
Komisyon 
Madde 4- (1) Senato tarafından Amaç ve Kapsam maddelerinde belirtilen görevlerin 

yürütülmesi için “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre bir Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu kurulur.  

(2) Bu komisyon Akademik İşlerden sorumlu ve yükümlü Rektör Yardımcısı 
başkanlığında enstitü müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından 4 (dört) yıllık 
bir süre için görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan 
ve/veya yayınlarına söz konusu endeksli dergilerde atıf yapılan veya sanatta uluslararası 
düzeyde ürün vermiş, her fakülteden birer öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üye aynı 
usulle tekrar görevlendirilebilir. 

(3) Komisyon her yıl Aralık ayında, ertesi yılın bütçe sınırları içinde, o yıl mali destek 
için başvurusu yapılan bir projeye ödenebilecek en yüksek destek miktarını belirler.  

(4) Komisyona her zaman proje teklifi verilebilir, ancak değerlendirmeler Kasım ve 
Mart aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.  
 



Başvuru, Değerlendirme ve Yürütme 
Madde 6- (1) Doğuş Üniversitesinin tam zamanlı öğretim elemanları, proje tekliflerini 

“Bilimsel Araştırma Projeleri  Destek Başvuru Formu” doldurarak, ilgili dekanlık/enstitü-
meslek yüksekokulu müdürlüğü aracılığıyla Rektörlüğe sunar. 

(2) Rektörlüğün gönderdiği proje teklifleri Komisyon tarafından incelenir ve  gerek 
görüldüğü hallerde üniversite bünyesindeki veya dışındaki konunun uzmanı olan kişilerden 
proje hakkında görüş alınabilir.  

(3) Görüş istenen uzmanlara, proje önerilerini değerlendirmeleri karşılığında, her bir 
proje için ders saati ücretli profesörlere ödenen bir saatlik ücret  ödenir. 

(4) Komisyon, uzman kişilerden gelen değerlendirmeleri de göz önüne alarak, projeyi 
kabule veya redde karar verir ve  projeye verilebilecek destek miktarını Rektörlüğe önerir.  
Rektör, öneriyi Üniversite Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunar. Yönetim Kurulunun  kararı, 
Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın onayından sonra kesinleşir. 

(5) Projeye destek verilmeye başlanması, proje yöneticisi ile Rektörlük arasında 
imzalanan sözleşme sonrası gerçekleşir.  

(6) Komisyon, projeleri değerlendirirken aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan projelere 
öncelik verir: 

a) Birden fazla öğretim elemanının katıldığı projeler, 
b) Disiplinlerarası projeler, 
c) Yurtiçi veya yurtdışı kaynaklardan destek alan projeler, 
d) Başka kuruluşlarca da desteklenme ihtimali olan projeler. 
e) Sonuçları uluslararası endekslere geçmiş hakemli dergilerde makale olarak 

yayınlanabilecek projeler. 
(7) Yeterli kaynağın bulunamaması nedeniyle desteklenemeyen projeler daha sonraki 

dönemlerde gözden geçirilerek, yeniden değerlendirilebilir. 
(8) Bu yönergenin Mali Hususlar Bölümünde belirtilen gelirlerinden oluşan bütçesi, 

Mütevelli Heyeti kararı ile Rektörlük emrine tahsis edilebilir. 
(9) Komisyon, destek verilen araştırma projelerinin uygulanmasını ve ilerlemesini, her 

altı ayda bir Komisyona sunulan gelişme raporları ile izler. Gelişme raporu zamanında 
Komisyona teslim edilmeyen veya gelişme raporu Komisyonca  yeterli bulunmayan projelerin 
desteklenmesi durdurulur.  

(10) Proje bitiminden hemen sonra proje yöneticisi nihai raporunu hazırlayarak, 
Komisyonu’na teslim eder. Komisyon raporu görüşerek, sonucu ilgili dekanlığa/enstitü-
meslek yüksekokulu müdürlüğüne ve Rektörlüğe sunar.  

(11) Rektörlük her yılın sonunda tamamlanan, desteklenmekte olan veya destek 
kapsamına alınmış olan, projelere ilişkin raporunu Mütevelli Heyeti ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’na sunar. 
 

Proje Süresi 
Madde 7- (1) Araştırma projeleri en çok iki yıl için desteklenir.  
(2) Proje yürütücüsünün talebi ve Komisyonun onayı ile projeye ek kaynak veya ek 

süre en fazla altı aylık periyodlar halinde bir yıl için sağlanabilir. Ek kaynak miktarı toplam 
proje desteğinin %30’unu geçemez. 
 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Hususlar 

 
Gelirler 
Madde 8- (1) Doğuş Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri desteğinin kaynakları 

şunlardır: 
a) Her yıl Üniversite öğrencilerinden alınan toplam öğretim  ücretinin en az 

%0.1’i, 
b) Üniversiteye yapılan bağışlardan her yıl araştırma desteği için Mütevelli Heyeti 

kararıyla ayrılacak miktar, 
c) Öğretim elemanlarının özel veya kamu kuruluşlarına verdikleri danışmanlık 

hizmetlerinden veya gerçekleştirdikleri projelerden üniversiteye aktarılan 
toplam gelirlerin %5’i, 

 

(2) BAP bütçesinde toplanan ve yıl içerisinde harcanmayan miktar ertesi yılın 
bütçesine devredilir. 
 

Proje Harcamaları 
Madde 9- (1) Proje yöneticisi her türlü harcamalarını belgelemek zorundadır. Proje 

başvurusu sırasında belirttiği ödeme ve çalışma takvimine uygun olarak, 10’uncu maddede 
belirtilen koşulları yerine getiren proje yöneticisine belge karşılığında veya avans şeklinde 
ödeme yapılır. Ödeme avans şeklinde yapılmış ise, bir ay içerisinde avansın kapatılması 
gerekir. Bir avans kapatılmadan, ikinci avans talep edilemez. Proje ile ilgili tüm mali işlemler 
Rektörlük onayı ile Üniversite Muhasebe Müdürlüğünce yapılır. 

(2) Proje kapsamında alınan demirbaş malzemeler, proje tamamlandıktan sonra başka 
projelerde ya da üniversitede kullanılmak üzere, Rektörlüğe teslim edilir. 
 

Telif Hakları 
Madde 10- (1) Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Doğuş 

Üniversitesi’ne ve projeyi gerçekleştiren araştırmacılara aittir, ilgili telif oranları sözleşmede 
belirlenir. Doğuş Üniversitesi, projeyi destekleyen başka kurumlar da olması durumunda 
ortak telif haklarına sahiptir.  

(2) Projeden üretilecek bilimsel yayınlarda veya yapıtlarda, projenin Doğuş 
Üniversitesi’nce desteklendiği belirtilir. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Yürürlükten Kaldırma 
Madde 11- (1) 25 Nisan 2008 tarih ve 2008/08 sayılı Üniversite Mütevelli Heyeti 

toplantısında onaylanan “Doğuş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Yönergesi” 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Yürürlük 
Madde 12- (1) Bu yönerge Mütevelli Heyetinin onay tarihinde yürürlüğe girer.  

 
Yürütme  
Madde 13- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.  


