(10.11.2005 gün ve 13 sayılı Senato Kararı)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ FONU YÖNERGESİ
Kuruluş
Madde 1.
Atılım Üniversitesi bünyesindeki her türlü Bilimsel Araştırma
Projelerini desteklemek ve koordinasyonunu sağlamak üzere Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP) Fonu kurulmuştur.
Fon Gelirleri
Madde 2.
Fonun gelirleri şunlardır:
a) Atılım Üniversitesi Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim
ve Danışmanlık Projeleri Genel Çerçeve Yönetmeliği 9.ncu maddesi kapsamında
sağlanan gelirler,
b) Üniversitenin öğrenci gelirlerinden aktarılan ve her yılın Eylül ayı başında
Mütevelli Heyet tarafından Üniversite bütçesinde belirlenen ödenek,
c) Fondan yıl içinde kullanılmayarak ertesi yıla devredilen tutarlar,
d) Bağış ve yardımlar ve diğer gelirler,
Fon gelirleri fonun adına açılacak banka hesabında takip edilir.
Fonun Giderleri
Madde 3. Bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak fondan yapılan harcamalar,
proje konusu çalışma ile ilgili olmak şartı ile aşağıda belirtilen giderler için yapılır;
a) Her türlü makina, teçhizat ve yazılım alımları,
b) Malzeme, takım, deney gereçleri vb sarf giderleri,
c) Uzman personel, deney yapan veya veri toplayan öğrenci ve teknisyen
ödemeleri,
d) Üniversiteye ait makina ve teçhizatın bakım, onarım ve yedek parça giderleri,
e) Ulusal ve Uluslararası kongre ve benzeri toplantılara katılım ücretleri,
f) Y. Lisans ve Doktora öğrencileri kayıt ücretleri.
Bu yönerge kapsamındaki projelerden ofis bilgisayarı, sekreter ve ofis eşyası
harcamaları yapılamaz.
Yönetim Kurulu
Madde 3.
Fonun yönetim kurulu rektör ya da görevlendireceği bir öğretim
üyesinin başkanlığında üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen iki öğretim
elemanından oluşur.
Proje Önerileri
Madde 4.
Fondan karşılanacak projeler Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esas,
ilke ve önceliklere göre hazırlanır. Projeler Temel Bilimler ile DPT ve TÜBİTAK
kalkınma ve strateji planlarında yer alan konular ve üniversitenin uzman elemanı
bulunan her dalı ile ilgili olabilir.
Öğretim elemanları tarafından kişisel veya ekip olarak hazırlanacak proje önerileri her
yıl Nisan ve Ekim aylarında ilgili Bölüm Başkanlığı, ilgili Dekanlık onayı ile ve
Rektörlüğe iletilir.
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Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu proje önerilerini değerlendirir ve proje
önerileri Mütevelli Heyetin oluru ile kabul edilir.
Yönetim Kurulu yeni projelerin Ocak ve Temmuz aylarında başlamasını sağlar.
Projelerin Değerlendirilmesi
Madde 5.
Yönetim Kurulu araştırma projelerinin uygulanmasını izleyerek gelişme
durumlarını her yıl Mart ve Eylül aylarında değerlendirir, gerektiğinde süre uzatımı
yapabilir, uygulamayı durdurabilir veya proje yürütücüsünü ve proje elemanlarını
değiştirebilir.
İdari ve Mali Uygulama
Madde 6.
Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri idari ve mali uygulama
esasları için Atılım Üniversitesi Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim
ve Danışmanlık Projeleri Genel Çerçeve Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
İta Amiri
Madde 7.
Fonun ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğünde bir
öğretim üyesine devredebilir.
Yürürlük
Madde 8.
Bu yönerge senatoda kabul edildikten sonra, Mütevelli Heyet onayı ile
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9.

Bu Yönergeyi Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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