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KARAR 3: “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP-K) Çalışma 
Usul Ve Esaları” görüşüldü. 
 

Değerlendirmeler sonucunda; 
 

“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP-K) Çalışma 
Usul Ve Esaları”nın aşağıda belirtildiği şekilde oy birliği ile kabul edildi. 
 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (BAP-K) 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
 

Amaç ve Kapsam  
  
Madde 1. Bu usul ve esasların amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyeleri ile doktora, tıpta 
uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje 
tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında İYTE Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinatörlüğü’nün görev, yetki  ve sorumluluklarının belirlenmesi ile birimin çalışmalarına ilişkin usul 
ve esasların düzenlenmesidir.   
  
Dayanak  
  
Madde 2. Bu usul ve esaslar 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi, 58. maddesinin (b) fıkrası, Ek 28. madde ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 
Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırmalar 
Direktörlüğü Yönergesi’ne dayanılarak düzenlenmiştir.  
 
Tanımlar ve Kısaltmalar  
  
Madde 3. Bu usul ve esaslarda geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.  
 

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje 
ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte 
olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri, 

b) Araştırma projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim 
kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da 
yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini, 

c) Gerçekleştirme görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı 
üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, 
belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere 
harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri, 
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d) Harcama yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri 
koordinasyon birimi koordinatörünü, 

e) İYTE-BAP Komisyonu: Hazine destekli ilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, 
desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri 
yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu, 

f) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi, 
g) 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, 
ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 
18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 
hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabını, 

h) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları, 
i) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri 

ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları, 
j) Yükseköğretim kurumu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nü, 
k) TTS: (Transfer takip sistemi), Mali verilerin tutulduğu, bütçe ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapıldığı 

ve mali raporlamaların alınabildiği programı 
l) MYS: Muhasebe yönetim sistemini, 
m) BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini,  

ifade eder. 
 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP-K) Yönetim Birimleri 
 
Madde 4. Araştırmalar Direktörlüğüne bağlı olarak çalışan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
Yönetim Birimleri: 
 

a) Koordinatör: Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına 
yürütülmesinden sorumlu, araştırma projelerine ait faaliyetleri ilgili yönetmelikte belirtilen usule uygun 
şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye 
karşı sorumlu kişidir. 

b) Araştırma Projeleri Destek Birimi: BAP, TÜBİTAK, SANTEZ ve diğer ulusal projeler ile AB 
projelerinin sekreterya hizmetlerinin yürütüldüğü, ilgili mevzuatlarla belirlenen süreçlerin izlenme ve 
takibinin yapıldığı birimdir.   

c) Araştırma Projeleri Yürütme Birimi: Proje İşlem Servisi, Taşınır İşlem Servisi ve Yurtdışı Alım ve 
Gümrük işlerinin yapıldığı birimdir. 
 

Koordinatörün Görev ve Sorumlulukları 
 
Madde 5. Koordinatör aşağıdaki görevleri yürütür: 
      

a) BAP-K Biriminin program ve faaliyetlerini usul ve esaslar ve komisyon kararları doğrultusunda 
düzenlemek ve yürütmek, 

b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak, 
c) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak, 
d) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak, 
e) Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 
f) Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak, 
g) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak, 
h) Harcama yetkilisi görevini yürütmek. 
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Araştırma Projeleri Destek Birimi Görev ve Sorumlulukları 
 
Madde 6. Proje destek birimi kapsamındaki ofislerde yürütülen görevler: 
 

Destek Ofisi, 
       

a) Araştırma projelerinde hazırlık ve yazım aşamasında mevzuat doğrultusunda akademik personele 
bilgilendirme ve yönlendirme yapmak, 

b) Proje çağrılarını izlemek ve ilgili paydaşlara etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak, 
c) Birim faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat ve değişiklikleri takip etmek, 
d) Koordinatörlüğe havale edilen iş ve evrakların ilgili birimlere havalesini yapmak, gereğini sağlamak; 

cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını 
sağlamak, 

e) Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve diğer projeler için teklif aşamasında çalıştırılması düşünülen personele 
idari ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgi vermek, ücretleri ve yasal pozisyonu 
konusunda proje yürütücülerine destek vermek, 

f) Personelin Sosyal Güvenlik kaydı konusunda ilgili birim ve kişileri bilgilendirmek,  
g) Projelerde Yabancı Araştırmacı çalıştırılması ile ilgili çalışma izni, ikamet tezkeresi gibi yasal 

prosedürleri tamamlanması için gerekli birimlerle iletişimi sağlamak, ve sosyal güvenlik sistemine dâhil 
ettirtmek, 

h) Hizmet Sözleşmesinin hazırlanmasına destek sağlamak, 
i) Proje görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 
j) Projelerde görev alan personelin ödeme belgelerinin hazırlanmasına destek sağlamak, 
k) Projede görev alan İYTE dışındaki Kamu Kurumları ve Kamu Üniversiteleri bünyesindeki 

araştırmacıların proje ile ilişkilendirilmesi, görevlendirmelerin sağlanması ve gerekli prosedürlerin takip 
edilmesi ve bu araştırmacıların ödeme belgelerinin düzenlenmesi konusunda gerekli desteği sağlamak, 

l) Desteklenen projelerin sözleşmesini kontrol etmek, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, 
m) AB ve uluslararası projeler kapsamında ilgili sözleşmede belirtilen idari süreci takip etmek. 

 
Ölçme ve Değerlendirme Ofisi 

a) Üniversitenin araştırma ve eğitim faaliyetleri hakkında istatistiki bilgilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, 

b) Enstitümüze ait, ihtiyaç duyulan tüm verileri birimlerden talep etmek, toparlamak ve düzenlemek,  
c) Enstitünün eğitim-öğretim ve araştırma programlarının kalitesinin arttırılması amaçlı anketler hazırlamak 

ve bu anketlerin ilgili birimlerde gerçekleştirilmesini sağlamak, 
d) Anketlerden elde edilen sonuçların analizi, rapor edilmesi ve kayıtların tutulmasını sağlamak, 
e) Her yıl düzenli olarak TÜİK tarafından istenilen “Yaygın Eğitim Faaliyetleri” verilerini hazırlanmak, 
f) Araştırma Üniversitelerine ilişkin performans verilerini toparlamak ve düzenlemek, 
g) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi başvurusunu yapmak ve sonuçlarını takip etmek, 
h) Uluslararası sıralamalar için verileri toparlamak, değerlendirmek ve sisteme girişini sağlamak, 
i) Akademik Teşvik başvurularının kontrolü ve takibini yapılmak, 
j) Patent verilerinin takibini yapmak, 
k) Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Destekleme ve Değerleme Kurulu’na (FSMHDDK) sunulacak başvuruların 

ve buluş bildirimlerinin takibini yapmak, 
l) TTO faaliyetlerinin İYTE’li araştırmacılar arasında yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmaları TTO’ya 

yönlendirmek, 
m) Endüstriyel Hizmetler Kataloğunu güncellemek, 
n) KOSGEB Girişimcilik Eğitimi kapsamında verilen dersleri takip etmek, 
o) Kurumlardan gelen bilgi taleplerini takip etmek ve cevap vermek, 
p) Enstitüye ait çeşitli raporlar için destek sağlanmak. 
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Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütme Birimi Görev ve Sorumlulukları 
 
Madde 7. Yürütme birimi kapsamındaki ofislerde yürütülen görevler 
 

İYTE BAP Ofisi, 
a) Proje önerilerini, ara ve sonuç raporlarını şekil yönünden inceleyerek değerlendirmek, gelişme ve sonuç 

raporlarının takibini yapmak ve Koordinatörü bilgilendirmek, 
b) Bilimsel ve Araştırma Hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı tefrik edilen Araştırma Projelerine ilişkin 

ilgisine göre tahakkuka bağlamak suretiyle özel hesaba aktarmak, 
c) Desteklenen projelerin sözleşmelerini kontrol etmek ve projelerini başlatmak için yürütücülerini 

bilgilendirmek, 
d) Proje yürütücülerinin mal veya hizmet alımlarına ait ihtiyaç talepleri doğrultusunda satın alma, ödeme ve 

ihale süreçlerini yürütmek, 
e) Proje yürütücüsü tarafından alımı yapılmış faturası gelmiş dosyaların ödeme için belgelerini hazırlamak 

tasniflemek çoğaltmak dosyalamak ve kontrol etmek, 
f) Proje yürütücüsünün seyahat talebi durumunda onay ve ödeme belgeleri sağlandıktan sonra bu belgelerin 

tasniflenmesi, dosyalanması ve kontrol işlemlerini yapmak,  
g) Proje yazışmalarını EBYS üzerinden takip etmek, izlemek ve sonuçlandırmak, 
h) 07.11.2017 tarihli “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) Seçimi, 

Kabulü ve İzlenmesinde Göz önüne Alınacak İlkelere İlişkin Yönerge” ile belirlenmiş görev alanına giren 
diğer işlemleri yürütmek. 

 
             Ulusal Projeler (TÜBİTAK, SANTEZ ve Diğer) Ofisi  

a) Desteklenen projelerin sözleşmelerini kontrol etmek, BKMYBS’de tanımlanması için gerekli işlemleri 
yapmak ve projelerin başlaması için yürütücüyü bilgilendirmek, 

b) Proje yürütücülerinin mal veya hizmet alımlarına ait ihtiyaç talepleri doğrultusunda hazırladıkları 
evrakları kontrol etmek, ilgili takip sistemlerine (TTS, MYS) kayıtlarını yapmak, 
Proje yürütücüsü tarafından alımı yapılmış faturası gelmiş alımların ödeme için gerekli belgelerinin 
hazırlanması (TTS, BKMYBS), tasniflenmesi, çoğaltılması, dosyalanması ve Muhasebe Birimine 
gönderilmesi işlemlerini yapmak, 

c) Proje yürütücüsünün seyahat talepleri durumunda onay belgesinin tamamlanan seyahatin ödeme için 
gerekli belgelerinin hazırlanmasını (TTS, BKMYBS), tasnif edilmesini, çoğaltılmasını, dosyalanmasını 
ve kontrol edilmesini sağlamak ve Muhasebe Birimine göndermek, 

d) Projelerde çalışan proje personelinin maaş ödemeleri için gerekli belgelerin hazırlanması (TTS, MYS, 
BKMYBS), tasnif edilmesi, çoğaltılması, dosyalanması ve kontrol edilmesi işlemlerini yapmak, 

e) Projede görev alacak bursiyerler için, proje ödeneği ve TÜBİTAK onay yazılarını kontrol ederek sigorta 
giriş ve çıkışını yapmak,   

f) Projelerde bursiyer olarak çalışan öğrencilerin maaş bordroları üzerinden, icmal ve banka listesi ile 
birlikte gerekli kontrollerini yaparak ödeme için hazırlamak (TTS, MYS, BKMYBS), tasniflemek, 
çoğaltmak, dosyalamak ve Muhasebe Birimine gönderme işlemlerini yapmak, 

g) Proje yazışmalarını EBYS üzerinden takip etmek, izlemek, sonuçlandırmak, 
h) PTİ ödeme evraklarını incelemek ve ödenek kontrolü yapıldıktan sonra Personel Özlük biriminden gelen 

bordro, icmal ve banka listelerini kontrol ederek gerekli belgeleri hazırlamak (TTS, BKMYBS), 
tasniflemek, çoğaltmak, dosyalamak ve Muhasebe Birimine gönderme işlemlerini yapmak, 

i) Tüm kurum hisselerinden harcama yapıldığında ödeme için gerekli belgeleri hazırlamak (TTS, MYS, 
BKMYBS), tasniflemek, çoğaltmak, dosyalamak ve Muhasebe Birimine gerçekleştirme görevlisi olarak 
gönderme işlemlerini yapmak, 

j) Projenin sonuçlanması halinde Muhasebe Biriminden gelen proje kapatma listesi ile banka ekstre, dekont 
ve bakiye yazılarının kontrolünü, MYS üzerinden veri girişlerini yapmak, 

k) Projelerde görev alan personelin Sosyal Güvenlik kaydını yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödeme 
formların hazırlanmasını ve işleyişini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, ödeme işlemlerini yapmak, 

l) Projelerde görev alan bursiyerlerin ödeme dosyasını hazırlamak ve hazırlanmasını sağlamak.       
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            Uluslararası Projeler Ofisi, 

a) AB Destekli projelerin sözleşmeleri ile birlikte ödeme işlemleri için gerekli evrakların tamamlanmasını 
sağlamak, 

b) Proje yürütücüsü tarafından alımı yapılmış faturası gelmiş alımların dosyaların ödeme için gerekli 
belgelerini hazırlamak (MYS), tasniflemek, çoğaltmak, dosyalamak ve kontrol etmek, 

c) AB ve Uluslararası Projelerde, proje yürütücüsünün seyahat görevlendirme talebi onay yazısı 
doğrultusunda ödeme kayıtlarını oluşturmak, tasniflemek, çoğaltmak, dosyalamak ve Muhasebe Birimine 
göndermek, 

d) Projelerde çalışan sözleşmeli personelin maaş bordrolarına istinaden Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS) 
üzerinden ödeme emri belgesi alarak Muhasebe Birimine göndermek, 

e) Proje yazışmalarını EBYS üzerinden takip etmek ve sonuçlandırmak, 
f) AB projelerinde, proje ortaklarına yapılan bütçe transfer işlemlerinin takibini yapmak, dosyalama ve 

tasnif işlemlerini yaparak Muhasebe Birimine göndermek, 
g) Ödemesi gerçekleştirilen alımların evrakları ile ödeme dekontlarını eşleştirerek Bütünleşik Kamu Mali 

Yönetim Sisteminde (BKMYS) ön muhasebe kaydı oluşturmak, 
h) Proje yürütücülerinin avans, doğrudan temin ve yurt dışı alımları ile ilgili ödeme işlemlerini yapmak, 
i) Projelerde bursiyer olarak çalışan öğrencilerin ödeme evraklarının MYS üzerinden işlemlerini yapmak, 
j) AB Projelerindeki KDV muafiyet bilgilendirilmesi, başvuruların izlenmesi ve IPA beyannamesinin 

takibini yapmak. 
 
            Taşınır İşlemleri ve Yurt Dışı Alımları Ofisi, 

a) Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek, 
b) Birimde eksilen malzemelerin takibini yapmak ve satın alma talebinde bulunmak, 
c) Verilen görevleri diğer memurlarla işbirliği içersinde yürütmek, 
d) Yurt Dışı alım ve Gümrük İşlerini mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek. 

 
Yürürlük 
Madde 8. Bu Usul ve Esaslar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından onaylandığı tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 9. Bu Usul ve Esasları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. 
 

 
 
 
 
 

Barış ALAMDAR 
Genel Sekreter 

 
ASLI GİBİDİR 
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