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ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURULU  

 

Çalışma Esasları Kılavuzu 

 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç ve Kapsam  

MADDE 1 - (1) Bu kılavuz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

(BAP) Kurulunun BAP Komisyonuna ve BAP Koordinasyon Birimine yönelik yönlendirme 

ve destek çalışmalarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
MADDE 2 - (1) Bu kılavuzda yer alan kavram tanımları aşağıdaki gibidir.   

a) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesidir.  

b) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörüdür.  

c) Kurul: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kuruludur. 

ç) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, 

izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri 

yürütmek amacıyla oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.  

d) BAP Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya 

hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş 

ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve 

uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin 

yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma 

performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili 

faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak 

vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimdir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar  

BAP Kurulu  
MADDE 3 - (1) Kurul bu kılavuzun amaç ve kapsam maddesinde belirtilen görevlerin 

yürütülmesi için Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur.  

(2) Kurul üyesi öğretim üyeleri aynı zamanda Komisyon üyeleridir.  

(3) Komisyon üyelerinde değişiklik yapılması durumunda Kurul üyelerinde de aynı yönde 

değişikliklerin gerçekleştirilmesi için Rektörlüğe 5 iş günü içinde yazılı bildirimde bulunulur.  
 

Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı  
MADDE 4 – (1) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine ayda en az bir defa toplanır.  

(2) Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların 

eşit olması halinde Kurul Başkanının veya vekilinin kullandığı oy belirleyicidir. Başkanın 

bulunmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı Başkana vekalet eder.  

(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı, Kurul üyelerinin görevlendirilmesini takip eden ilk 

toplantıda açık oylama ve oy çokluğu ile belirlenir. Kurulun bütünüyle değişmesi veya 

Başkan ve/veya Başkan Yardımcısının Kuruldan ayrılmaları durumunda takip eden ilk 

toplantıda boşalan görevler için yeni seçim yapılır. 
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BAP Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 5 - (1) BAP Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:  
a) BAP Yönergesine ve BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzuna 

yönelik değişiklik önerilerinde bulunur, 

b) BAP kaynaklarının Üniversite araştırma ve diğer hedeflerine en üst düzeyde katkı 

sağlayabilmesi için vizyon ve misyon belirler, strateji geliştirir, 

c) Üniversite bilim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar, 

ç) Araştırma kalitesinin iyileştirilmesi ve araştırmacı alt yapısının geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapar,  

d) Alt çalışma grupları ve alanları belirler, 

e) Çalışma konusuyla ilgili üst yönetimin vereceği diğer görevleri yerine getirir. 

 

Kurul Başkanının görevleri:  
MADDE 6 – (1) Başkan aşağıdaki görevleri yerine getirir:  

a) Kurul toplantıları için gündemi hazırlamak,  

b) Kurul toplantılarında raportörlük yapmak veya yapılmasını delege etmek,  

c) Kurul toplantı tutanaklarını üst yönetime raporlamak, 

ç) Rektör veya Rektörün konuyla ilgili görevlendirdiği üst yöneticiye Kurul çalışmaları 

hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak,  

d) Komisyon, Birim ve Kurul faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 

e) Kurulu Üniversite üst yönetimi nezdinde temsil etmek. 

 

7. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER  

Yürürlük  
7.1. Bu Kılavuz, Kurulun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.  
 


