HARRAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge Harran Üniversitesi’nde öğretim üyeleri ve doktora, tıpta
uzmanlık, ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen
bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin
hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi için kurulan “Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu”nun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla
çıkarılmıştır.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve
10 Nisan 2002 gün ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumları
Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin” 5. Maddesine dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 3- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Amaç ve Kapsam maddesinde
belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının
Başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve
Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan
dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az
üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri,
Üniversitemizde var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl
görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri
nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden
ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
Madde 4- Bilimsel Araştırma Projesi : Tamamlandığında sonuçları ile alanında
bilime evrensel veya ulusal ölçülerde 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 orijinal araştırmalara dayalı projelerdir.
a) Bireysel Proje : Harran Üniversitesinde öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık
ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından münferit ya
da birlikte hazırlanan bilimsel araştırma projeleridir.
b) Lisansüstü Tez Araştırma Projeleri : Yüksek lisans ve doktora tez
araştırmalarını kapsayan ilgili danışmanlarla tez öğrencilerinin birlikte
hazırlayarak sundukları araştırma projeleridir.
c) Ulusal Bilimsel Araştırma Projeleri : Araştırıcıların, Harran Üniversitesinin de
içerisinde yer aldığı TÜBİTAK, DPT, (AR-GE), MPM ve Bakanlıklar gibi yurtiçi
kuruluşlarla yürüttükleri bilimsel araştırma projeleridir.

d) Uluslararası Bilimsel Araştırma Projeleri : Araştırıcıların Harran
Üniversitesinin de içerisinde yer aldığı AB, NATO, UNESCO, FAO, WHO gibi
yurtdışı kuruluşlarla yürüttükleri integre bilimsel araştırma projeleridir.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Başvuru ve Değerlendirme
Madde 5- Araştırma Projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi her yıl
Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları, projenin gerekçesinin,
önceliğinin, bütçe ve personel dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı Proje Başvuru Formu
(Ek-1) ile yapılır.
Parasal Destek
Madde 6- Komisyon her yıl Şubat ayı içerisinde mevcut bütçe olanaklarını da göz
önünde tutarak o yıl için bireysel araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tez projelerine
tahsis edilebilecek üst parasal sınırı belirleyerek ilan eder. Resmen belgelenmek kaydıyla
ulusal bilimsel araştırma projelerinin ise yalnız makine-teçhizat ve sarf malzemeleri
kalemlerinin parasal toplamına bütçe olanakları çerçevesinde %10’a kadar uluslararası
bilimsel araştırma projelerinin ise makine-teçhizat ve sarf malzemeleri kalemlerinin parasal
toplamına bütçe olanakları çerçevesinde % 15’e kadar komisyon kararı ile ek destek
verilebilir.
Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler
Madde 7- Araştırma projeleri, yükseköğretim kurumunun uzman elemanı bulunan her
dalı ile ilgili olarak, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, üniversite yönetim kurulunun
belirlediği üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik
verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin
teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
Komisyon proje önerisini bilim alanını dikkate alarak üç danışmana ekteki forma göre
inceletir. Danışmanlardan en az birisi Harran Üniversitesi dışından seçilir.
Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli; sonuçları
uygulamaya dönük; kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli,
kurumlar arası, uluslararası disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisans
üstü tez araştırmaları da araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.
Araştırma Projelerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması
Madde 8- Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yöneticisi ve komisyon
tarafından proje ile ayrıntıların belirlendiği bir protokol (Ek-2) hazırlanır. Projenin
uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolün ita amirince onaylanmasına bağlıdır. Proje
yöneticisi, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.
Proje yürütücüsü, projenin sona ermesini izleyen en geç üç ay içerisinde araştırma
sonuçlarını içeren “Kesin Raporu” Komisyona vermekle yükümlüdür. Araştırma devam
ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri ve varsa ara yayınların birer örnekleri

de kesin rapor ile birlikte sunulur. Proje sonuçlarının sunulduğu makalenin bir örneği de,
kesin rapora eklenir ve yayının yapıldığı yayın organı belirtilir.
Proje Raporları
Madde 9- Kabul edilen bir projenin yöneticisi, komisyona altı ayda bir geçmiş
dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Ara raporlar komisyon
tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı
komisyonun olumlu görüşüne tabidir. Ara raporda, o tarihe kadar yapılabilen çalışmlalar ile
yapılamayanlar nedeniyle yazılır. Proje süresi sonunda istenebilecek uzatma ve ek ödenek
talepleri de ara raporlarda belirtilir.
Proje Süresi
Madde 10- Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin
talebi üzerine, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararı ile ek süre veya ilave kaynak
verilebilir. Ek süre bir yıla, ilave kaynak ise araştırıcıların gerekçeli başvurusu üzerine toplam
proje maliyetinin yüzde 50’sine kadar artırılabilir.
Başarılı Olamayan Projeler
Madde 11- Komisyon tarafından desteklenmesine karar verilen ancak tez programı
yürütemeyerek Enstitülerden ilişkilerini kesmek zorunda kalan yüksek lisans veya doktora
öğrencilerinin araştırma projelerinin sonuçlandırılması tez danışmanlarınca devam edilerek
gerçekleştirilir. Şayet araştırma projeleri ile ilgili olarak herhangi bir harcama yapılmamışsa
danışmanın önerisi ve komisyonun kararı ile projenin iptali yoluna gidilebilir.
Madde 12- Komisyon gelişme raporunun yeterli bulunmaması, gelişme raporunun üst
üste iki kez verilmemesi, proje yöneticisinin bu görevi bırakması, proje bütçesinin kötü
kullanılması, proje kesin raporunun belirlenen süre içinde verilmemesi vb. durumlarda projeyi
durdurabilir, yöneticisini değiştirebilir, düzeltilmesini isteyebilir veya projeyi iptal edebilir.
Bilimsel araştırma projesi komisyonca kabul edilen ancak kendisine verilen süreler içerisinde
projeyi sonuçlandırarak komisyona sunmayan proje yöneticilerinin yeni proje önerileri
komisyonca kabul edilmez.
Yürürlük
Madde 13- Bu yönerge 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere Üniversite
Senatosunda kabul edilen tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14- Bu yönergeyi Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

