BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP)
DESTEKLEME PROTOKOLÜ

Proje No:
(BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak)

PROJE ADI

PROJE YÖNETİCİSİ
İLGİLİ BİRİM
(Fakülte-Enstitü-Bölüm)

Madde 1- TARAFLAR:
İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu adına Rektör Yardımcısı ile Proje
Yöneticisi arasında aşağıdaki şartlarla bu araştırma projesi sözleşmesi yapılmış ve taraflarca imzalanmıştır.
Madde 2-TANIMLAR:
Bu sözleşmenin bundan sonraki kısımlarında İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu “Komisyon”; Proje Yöneticisi olan …………………………………. “Yönetici”; kabul edilen proje
önerisi “Proje” ve İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi “Yönerge” olarak
anılacaktır.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu ……………………………………………………… başlıklı Bilimsel Araştırma
projesinin Üniversite tarafından sözleşmede gösterilen şekilde desteklenmesidir.
Madde 4- PROJENİN SÜRESİ
İşbu sözleşmeye konu olan Proje ………………………. tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Madde 5- DESTEK MİKTARI
Projeye, belirlenen çalışma programı ve ödeme planına göre Üniversite tarafından ………….. destek
sağlanacaktır.
Proje Yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine, gerekli durumlarda Komisyon’un kabulü halinde ilave kaynak
verilebilir. Ancak, verilebilecek ilave kaynak toplam Proje desteği miktarının %50 sini aşamaz.
Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek kaynak talebi yapılamaz
Bu sözleşme ile öngörülen toplam maddi destek miktarı ve buna ait ödeme planında, Komisyon’a tahsis edilen
bütçe imkânları ile nakit akışında meydana gelebilecek kısıntıların sebep olacağı aksamalar mücbir sebep olarak
kabul edilir ve bundan ötürü taraflar sorumlu tutulamaz.
Madde 6- PROJE YÖNETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Projenin, bilimsel etik kurallara uygun olarak bu sözleşme ekinde belirtilen program dâhilinde, öngörülen süre,
amaç, kapsam ve diğer hususlara uygun biçimde yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından Proje
Yöneticisi sorumludur.
Desteklenmesi kabul edilmiş projenin amaç, kapsam, süre, program ve bütçesinde Komisyon’un yazılı izni
alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
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Projenin Yöneticisi, Komisyon’a ……………………tarihlerinde geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin
yer aldığı ara raporları ve proje bitimini takip eden üç ay içinde de sonuç raporunu sunar.
Proje Yöneticisinin proje bitiminden itibaren 1 yıl içerisinde, alan endekslerince taranan hakemli dergilerde
uluslararası bir bilimsel makale, sergi veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayına dönüştürmesi zorunludur.
Doktora tez araştırmaları ilgili gerçekleştirilen projelerde ise proje yürütücüsü, proje bitiminden itibaren bir (1)
yıl içerisinde, gerçekleştirdiği çalışmayı, Uluslararası Atıf Endekslerinde ve Ulakbim UBYT’de taranan hakemli
ve sürekli dergilerde bir yayına dönüştürmesi zorunludur
Madde 7- ARAÇ, GEREÇ VE DONANIM
Projeler kapsamında alınan her türlü taşınmaz ve taşınır malzeme (demirbaş, sarf v.b), Komisyonca usulüne
uygun şekilde kaydedilir ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/yüksekokul/enstitü/merkez)
Proje Yöneticisi ve ekibinin kullanımı için devredilir. Bütün bu malzemelerin mülkiyet hakkı Üniversiteye aittir.
Proje bağlamında temin edilen makine ve teçhizat, proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda
üniversitenin uygun gördüğü şekilde kullanılır.
Bu araç, gereç ve donanım proje süresince, Proje Yöneticisinin gözetimi ve sorumluluğu altındadır.
Alınacak araç-gereç ve teçhizatın cinsinde değişiklik yapılması, projede öngörülmeyen yeni teçhizat alınması,
proje kapsamında alınan teçhizatın proje süresince çok zorunlu hallerde bakım ve onarımına yönelik giderlerin
Fon’dan karşılanması, Proje Yöneticisinin gerekçeli başvurusu ile Komisyonca karara bağlanır.
Madde 8- ARA RAPORLAR
Proje Yöneticisi, 6. maddede belirlenen tarihlerde, geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara
raporlar sunar.
Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Komisyon projenin işleyişi hakkında ilgili proje için daha önce
olumlu görüş bildirmiş değerlendirme hakemleri arasından seçilen bir proje izleyicisinden izleme raporu ister.
Ara raporlar zamanında gönderilmediği ve kabul edilebilir bir gerekçe bildirilmediği takdirde Komisyon Kararı
ile rapor gelene kadar proje durdurulur ve bu süre içinde hiçbir ödeme yapılmaz.
Proje, gerektiğinde yerinde inceleme yoluyla, Komisyon tarafından veya Komisyonca görevlendirilen diğer bir
Üye/Proje izleyicisi tarafından izlenir. Proje Yöneticisi Komisyonun talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi
vermekle yükümlüdür.
Madde 9- SONUÇ RAPORU
Projenin tamamlanmasından sonra en geç üç ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve Komisyonca
belirlenen kurallara göre yazılan sonuç raporu Komisyon Başkanlığı’na verilir. Komisyon Başkanlığı gerekirse
sonuç raporu ile ilgili olarak proje izleyicisinden görüş alır. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde
değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir, ya da reddedilebilir. Sonuç Proje
Yöneticisine yazılı olarak bildirilir. Değişiklik yapılmasının istenmesi halinde, 1 ay içinde gerekli değişiklikler
yapılarak Komisyon Başkanlığı’na teslim edilir. Sonuç raporunun reddedilmesi halinde 3 ay içinde yeniden
rapor hazırlanarak Komisyon Başkanlığı’na verilir.
Madde 10- GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Proje Yöneticisi, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre projeye ilişkin çalışmalar esnasında her türlü sağlık
ve güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumludur.
Madde 11- GİZLİLİK
Proje Yöneticisi, projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından Üniversite’ye
karşı sorumludur.
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Madde 12- PATENT VE TELİF HAKLARI
Projenin devamı süresi içinde yada tamamlanmasını takiben Proje ile ilgili yapılacak her türlü yayında“Bu
Çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen .............no.lu
proje kapsamında desteklenmiştir” dipnotu; eğer yayında farklı üniversitelerden birden fazla araştırmacının
katkısı varsa “………………………….isimli öğretim üyesinin yaptığı çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen ...................... no.lu proje kapsamında desteklenmiştir”
dipnotunun konulması ve yayınların bir kopyasının Komisyon Başkanlığı’na gönderilmesi zorunludur.
Projeden elde edilen her türlü bilimsel sonuçlar ile uygulamaların telif hakları Üniversiteye aittir.
Madde 13- SÖZLEŞMENİN UZATILMASI
Proje esas olarak önerilen süre içinde tamamlanır. Gerekli durumlarda ek süre ya da süre dondurma istekleri,
Proje Yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Verilecek ek süre bir yılı
aşamaz.
Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek süre talebinde bulunulamaz.
Madde 14- PROJENİN İPTALI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ
İzleme sürecinde, Projenin öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediğinin anlaşılması
halinde Komisyon’un uygun görüşü ile Rektör tarafından Proje iptal edilir. İptal edilen Projede görev alan
Yönetici ve araştırmacılara üç yıllık bir süre içinde araştırma projeleri ile ilgili herhangi bir görev ya da destek
verilmez
İptal kararı, Komisyon Başkanı kanalıyla Proje Yöneticisi ve araştırmacıların görevli oldukları Kurum, Fakülte,
Yüksekokul, Enstitüye ve/veya Merkeze bildirilir.
Proje Yöneticisinin proje süresince herhangi bir mücbir sebepten dolayı ayrılması halinde, Proje Yöneticisi ile
imzalanmış olan Protokol, Komisyon’un önerisi üzerine Rektör onayı ile feshedilebilir ve/veya araştırmacılar
arasından biri Proje Yöneticisi olarak görevlendirilebilir. Protokolün feshedilmesi halinde yeni Proje Yöneticisi
ile ayrı bir protokol imzalanır.
Madde 14-SÖZLEŞMEDE YER ALMAYAN HALLER
Bu sözleşmede yer almayan hususlarda İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi,
Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve konuyla ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Madde 15-ANLAŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
İşbu protokolün uygulanmasından doğabilecek ihtilafların halinde ve anlaşmazlıkların çözümünde, sadece
İstanbul Ticaret Odası Tahkim Yönetmeliği esas alınarak yapılacak Tahkim’in uygulanacağı taraflarca kabul
edilmiştir.
TARİH:........../........../201..

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adına

PROJE YÖNETİCİSİ

…………………………………
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