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BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Değerli Bilim İnsanı,
Birimimiz KTÜN Kalite Güvencesi Politikası ve Araştırma Politikası doğrultusunda faaliyetlerine
devam etmektedir. İzleme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarıyla daha hızlı hizmet
verebilmek, gecikmeleri azaltabilmek ve kaynaklarımızı daha verimli ve etkin bir şekilde
kullanabilmek amacındayız. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) oluşturulması
Proje Değerlendirme İzleme Sisteminin (BAP OTOMASYONU) iyileştirilmesi,
BAP Uygulama Yönergesinin güncelleştirilmesi,
Proje destek miktarlarının ve uygulama esaslarının belirlenmesi,
BAP Birimi idari yapılanmasının oluşturulması,
Personel istihdamı ve eğitimleri,
Çalışma takviminin ilan edilmesi
Projeler kapsamında satın alınan demirbaşlar envanterinin oluşturulması,

Yukarıda kısaca özetlenen çalışmaların bir kısmı tamamlanmış olup, diğer bir kısmı ise devam
etmektedir. Birimimizde kalite ve KVKK temsilcileri belirlenmiş ve ilgili koordinatörlükler ile
uyumlu bir şekilde çalışmalara başlanmıştır. Otomasyon sisteminde e-imza kullanımının mümkün
olmasıyla BAP Birimi tarafından desteklenen projelerin başvurusundan, sonuçlandırılmasına
kadar proje, satın alma ve muhasebe işlemleri dahil tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi
mümkün hale gelmiştir. 2021 yılında BAP Yönergesinde yapılan değişiklikle birlikte ulusal veya
uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine kaynak
aktarımı desteği verilmeye başlanmıştır. Olası sorularınız ve taleplerinizi, BAP OTOMASYONU
üzerinden veya birimimizin ilgili bölümlerinin e-posta adresleri üzerinden iletmeniz, birim
personelinin sizlere ait projelerin işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde tamamlamalarına
kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle her türlü soru veya taleplerinizi e-posta veya sistem üzerinden
iletmenizi bekliyor, anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla,
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ
BAP Koordinatörü
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I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
✓ Üniversitemizde; Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve
yayılmasına destek sağlamak,
✓ Gelişmiş bir araştırma alt yapısını oluşturmak ve bunun verimli bir şekilde
kullanılmasına katkı sağlamak,
✓ Bilimsel araştırmalar için yeterli mali kaynağı sağlamak, yönetmek, etkin ve adil
dağıtmak,
✓ Disiplinler arası, ulusal, uluslararası, sektörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini
geliştirmek,
✓ Araştırmacıların akademik başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını
kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda
bulunmaktır.
Vizyonumuz
✓ Ülkemiz ve insanlığa faydalı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten biliminin öncüleri
arasında olan,
✓ Araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın
önde gelen üniversiteleri arasında bulunan,
✓ Başarılı genç araştırmacılar için çekim merkezi haline gelen, araştırma merkezli gelişen
bir üniversite olmaktır.
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurmak,
Projelerle ilgili formları hazırlamak ve araştırmacılara duyurmak,
Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirlemek ve duyurmak,
Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme
protokolü hazırlamak,
5. Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönergenin 12. maddesinde belirtilen
“Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ve Konya Teknik
Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde
dikkate alınacak ilkeleri belirlemek ve araştırmacılara duyurmak,
6. Alt komisyon tarafından değerlendirilen ve üst komisyona sevk edilen projelerin
desteklenip; desteklenmeyeceğine karar vermek,
7. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirmek ve
karara bağlamak,
8. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde incelemek (gerekli gördüğü
hallerde proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir),
9. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar vermek,
10. Ülkemiz ve Konya Teknik Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli
araştırma alanlarını ve konularını belirlemek ve duyurmak,
11. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler
hakkında Rektörlüğe rapor sunmak,
12. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği diğer görevleri yerine
getirmektir.
1.
2.
3.
4.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler
C.1- Fiziksel Yapı
C.1.1- İdari Personel Hizmet Alanları
Konya Teknik Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Birimi Akademi Mah. Yeni
İstanbul Cad. No:235/ 160A Selçuklu/KONYA adresinde Tablo 1’de verilen kullanım alanında
hizmetinde devam etmektedir. Koordinatörlüğümüzün ambar ve arşiv alanı bulunmamaktadır.
Tablo 1. İdari Personel Hizmet Alanları

Çalışma Odası

Sayısı
(Adet)
2

Alanı
(m2)
75

Kullanan Sayısı
3

C.2- Teşkilat Yapısı
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin organizasyon şeması
Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Organizasyon Şeması
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C.3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
C.3.1- Yazılımlar
BAP Koordinatörlüğünde yürütülen projelerin başvuru, takip, satın alma ve sonlandırma
faaliyetlerde TalentSoft Bap Otomasyon Yazılımı ve Bazı Modülleri kullanılmaktadır. 2021
yılında E-imza modülü de satın alınarak projelerin başvurusundan, sonuçlandırılmasına kadar
proje, satın alma ve muhasebe işlemleri dahil tüm süreçler otomasyon sistemi üzerinden
yürütülmeye başlanmıştır. Böylece ıslak imzalı belgelerin BAP Birimine teslim edilmesi ihtiyacı
ortadan kalkmıştır.

C.3.2- Bilgisayarlar
BAP Koordinatörlüğü biriminde bulunan bilgisayar sayısı aşağıda verilmiştir. 3 adet
masa üstü bilgisayardan iki âdeti, mali işler personeli tarafından, bir âdeti de BAP Koordinatörü
tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.
Masa üstü bilgisayar sayısı: 3 Adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı: -------C.3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Koordinatörlüğümüzde diğer bilgi ve teknoloji kaynağı olarak 1 adet yazıcı ve 3 adet
telefon hattı bulunmaktadır.
C.4- İnsan Kaynakları
2018 Mayıs ayında kurulan Üniversitemizde birimlerin yapılanması devam etmektedir.
2021 yılında BAP faaliyetleri Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ’ün koordinatörlüğünde şef
Keziban SUNAY ve memur personeller Ömer KIRMIZIALTIN ve Ahmet BAYRAM tarafından
yürütülmüştür. Keziban SUNAY 8 Mart 2021 tarihinde doğum iznine ayrılmış ve Ahmet
BAYRAM 22 Şubat 2021 tarihinde BAP Koordinasyon Biriminde göreve başlamıştır.
BAP Proje başvurularının ve devam eden projelerde ara raporların hakeme/alt komisyona
gönderilmesi, hakem/alt komisyon değerlendirmelerinin toplanması, proje yürütücülerine gerekli
bilgilendirmelerin yapılması idari faaliyetleri Ömer KIRMIZIALTIN tarafından yürütülmüştür.
Harcama evraklarının hazırlanmasında Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla yine Ömer
KIRMIZIALTIN görev yapmıştır. Harcama Yetkilisi olarak harcama belgelerinin onayları Dr.
Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ tarafından yapılmıştır. Harcama evraklarının hazırlanması,
TÜBİTAK destekli projelerde Ahmet BAYRAM tarafından, diğer dış kaynaklı projelerde Ömer
KIRMIZIALTIN tarafından gerçekleştirilmiştir.
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C.4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu
İdari personelin eğitim durumu Tablo 2’de verilmiştir

Kişi
Sayısı
Yüzde

Tablo 2. İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim Lise
Ön
Lisans
Y.L
Lisans
1
2
33,3

DR

66,7

C.4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri
İdari personelin hizmet süreleri Tablo 3’te verilmiştir.

Kişi
Sayısı
Yüzde

Tablo 3. İdari Personelin Hizmet Süresi
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl
11 – 15
Yıl
2
1
67

16 – 20
Yıl

21-Üzeri

41-50

51+

33

C.4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İdari personelin yaş itibariyle dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi
Sayısı
Yüzde

21-25
1

26-30

31-35
1

36-40
1

33

33

33

8

C.5- Sunulan Hizmetler
C.5.1-İdari Hizmetler
Koordinatörlüğümüz Üniversitemiz öğretim üyelerine ait projelerin desteklenmesi ve satın
alma işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yapılan faaliyetler:
1.Proje yürütücüsünün ihtiyaç talebine göre onay belgesini hazırlamak,
2.Piyasa fiyat araştırmasını gerçekleştirmek,
3.Piyasa fiyat araştırması tutanağını hazırlamak,
4.Satın almaları gerçekleştirmek,
5.İhtiyaca göre satın alınanları proje yürütücüsüne teslimini gerçekleştirmek,
6.İhtiyaç duyulan malzemenin proje yürütücü tarafından onandığına dair muayene kabul
tutanağını imzalatmak,
7.İhtiyacı karşılayan malzemeye ait taşınır işlem fişinin düzenlenmesini sağlamak,
8.Ödeme belgesini hazırlamak ve yetkililere imzalatmak,
9.Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ödeme belgesi ve ödeme belgesi ekleri olan ilgili
ihtiyaç formu ya da formları, onay belgesi, piyasa araştırma fiyat çizelgesi, muayene
kabul tutanağı, taşınır işlem fişi ve fatura ilave ederek muhasebe birimine göndermek,
10.Projelerin başvurularının, ara rapor ve sonuç raporlarının teslimi, komisyonlara
gönderilmesi ve komisyonun kararlarını işlemek,
11.Araştırmacılara tüm süreçleri anlatmak, bilgi vermek ve yönlendirmelerde bulunmak.
C.5.2- Diğer Hizmetler
Koordinatörlüğümüz TEKNOFEST gibi ulusal yarışmalara katılan öğrenci topluluk ve
takımlara kurum dışından aktarılan bütçelerin de harcanmasıyla ilgili işlemleri takip etmiştir.
C.6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Koordinatörlüğümüzce desteklenen projelerde hakem veya alt komisyon raporları dikkate
alınarak, üst komisyonumuzca destek sağlanmaktadır. Satın alma işlemlerinde de BAP Satın
Alma Personeli en uygun fiyatlı ürünün satın alınması için gerekli işlemleri yapmaktadır.
D- Diğer Hususlar
-
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II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-Temel Politika ve Öncelikler
A.1 Temel Politika
Ülkemize ve dünyaya faydalı bilimsel araştırmaların yapılmasına destek olmak,
araştırmacılara üniversite tarafından verilen maddi desteğin BAP Koordinatörlüğü aracılığıyla
en etkili, araştırmaların aksamasına mahal vermeyecek şekilde sunulmasını sağlayarak,
bilimsel ilerlemede bilim insanlarına uygun zemini sağlamaya yönelik azami gayret içinde
çalışmak, birimimizin temel politikasıdır.
A.2 Öncelikler
BAP Koordinatörlüğü’nün önceliği bilimsel araştırmanın sağlıklı ilerlemesi için gereken
işlemleri yapmaktır.
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç Ve Hedefler
B.1 Amaç
Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak
B.2 Hedefler
- Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısının artırılması
- Bilimsel araştırma projelerinin artırılması
- Öğretim üyesi başına düşen patent, faydalı model ve tasarım sayısının artırılması
- Araştırma altyapısının geliştirilmesi
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler
A.1- Bütçe Uygulama Sonuçları
BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin ve
işlemleri yürütülen TÜBİTAK-AB projelerinin toplam bütçeleri Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Projelerin toplam bütçesi
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE HARCAMALARI
PROJE DESTEK
TÜRLERİ
BAP
TÜBİTAK
AB HİBELERİ
TAGEM PROJESİ
KOP PROJESİ
TOPLAM

Önceki Yıldan
Devreden Tutar
(TL)
1.608.593
2.146.344
6.158.604
9.913.541

Yıl İçinde
Eklenen Tutar
(TL)
890.303
2.631.555
265.089
290.000
496.000
4.572.947

2021 YILI
Toplam
Tutar (TL)
2.498,896
4.777.899
6.423.693
290.000
496.000
14.486.488

Yıl İçinde
Harcama
(TL)
1.043.095
2.665.572
5.937.399
290.000
177.000
10.113.064

A.2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2021 yılı için destek tutarı 860.000 TL olarak öngörülmüşse de, proje sayısındaki artışla
birlikte toplam destek miktarı da artmıştır. Ayrıca ulusal kurumlardan alınan projelere
üniversite olarak verilen destek de toplam destek miktarının artmasına vesile olmuştur.
Uluslararası kuruluşlardan elde edilen projelere 2021 yılında yenisi eklenmemiş olsa da,
mevcut projeler için yeni kaynaklar aktarılmaya devam etmiştir. Öte yandan uluslararası
kuruluşlar kaynaklı projelerin parasal desteği yabancı para ile aktarıldığı, yeni desteklerin
sağlandığı ve döviz kurlarındaki değişimler sebebiyle yukarıda verilen ve bahis konusu
projelerin Türk Lirası karşılıklarında sapmalar olabilmektedir.

A.3- Mali Denetim Sonuçları
2021 yılı için herhangi bir denetim yapılmamıştır.
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B- Performans Bilgileri
B.1- Program, Alt program, Faaliyet Bilgileri

PROGRAM

ARAŞTIRMA,
GELİŞTİRME VE
YENİLİK

ALT PROGRAM

FAALİYET

FAALİYET AÇIKLAMALARI

ARAŞTIRMA
ALTYAPILARI

Yükseköğretim Kurumları
Araştırma Altyapısı Kurulması ve
Geliştirilmesi

Bilimsel araştırmaların yapılacağı altyapı için araştırma merkezleri
kurulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİMDE Yükseköğretim Kurumları Temel
Araştırma Hizmetleri
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA VE
Yükseköğretim Kurumlarının
GELİŞTİRME
Bilimsel Araştırma Projeleri

12

Toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılması
ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır
Proje sayısı/tutarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

B.2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gösterge Adı

AR-GE’ye Harcanan
Bütçenin Toplam
Bütçeye Oranı
BAP Kapsamında
Desteklenen
araştırma projeleri
Sayısı
Öğretim Elemanı
Başına Düşen AR-GE
projeleri Sayısı
Uluslararası
Kuruluşlar
Tarafından
Desteklenen AR-GE
Projesi Sayısı
Sayı

Ölçü
Birimi

2021 Yılı
Ocak Şubat Mart

Nisan Mayıs Haziran

Temmuz Ağustos Eylül

Oran

%0,22

%0,16

Sayı

7

Sayı

Sayı

Ekim Kasım Aralık

2021
Yılı
Tahmin

2021 Yılı
Gerçekleşme

%0,19

%0,21

-

%0,78

11

23

25

60

67

0,016

0,026

0,053

0,060

0,139

0,155

3

1

1

1

-

6

2021 yılı için belirlenmiş hedeflere büyük oranda ulaşılmıştır.
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B.2.i- Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili gerçekleşme Sonuçları ve
Değerlendirmeler
A1

Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini
artırmak

H1.2

Bilimsel araştırma projelerini artırmak

Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı

56- Araştırma, Geliştirme ve Yenilik / 178Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve
Geliştirme

Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi
H1.2 Performansı

%83,95
BAP Koordinatörlüğü

Sorumlu Birim
Performans
Göstergesi

PG1.2.1:
Ulusal ve
uluslararası
özel veya
resmi kurum
ve kuruluşlar
tarafından
desteklenen
Ar-Ge niteliği
taşıyan proje
sayısı (BAP
dahil edilmiş)
PG.1.2.2:
Üniversite
tarafından
bilimsel
araştırma
projelerine
sağlanan
destek
miktarı (TL)
PG.1.2.3:
Ulusal
Kaynaklardan
(BAP Hariç)
araştırma
projeleri için
elde edilen
toplam

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)*

%40

Değerlendirme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

Değerlendirme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

60

75

0

%20

0

860.000

925.567

%15

0

2.400.000

2.242.015
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Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

%100

%100

%93

destek
miktarı (TL)
PG.1.2.4:
Uluslararası
Kaynaklardan
araştırma
projeleri için
elde edilen
toplam
destek
miktarı
PG.1.2.5:
Değişim
programları
haricinde
araştırma
amaçlı yurt
dışına giden
öğretim
elemanı sayısı

%15

0

550.000

0

%0

%10

0

10

10

%100
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A1

Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini
artırmak

H1.4

Araştırma altyapısını geliştirmek

Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı

56- Araştırma, Geliştirme ve Yenilik / 178Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve
Geliştirme

Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi
H1.4 Performansı

%80

Sorumlu Birim

BAP Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi

PG1.4.1: Çok
disiplinli
araştırma
yapılan
merkez sayısı
PG1.4.2:
Araştırma
laboratuvarı
sayısı (Altyapı
olanakları ve
teknik
donanımı
iyileştirilen
laboratuvar
sayısı)
PG1.4.3:
Akredite olan
araştırma
laboratuvarı
sayısı
PG1.4.4:
Öğretim üyesi
başına düşen
BAP
(araştırma
/tez) projesi
destek sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)*

%20

Değerlendirme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

Değerlendirme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

4

11

4

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

%100

%40

24

25

31

%100

%20

0

1

0

%0

%20

0.40

0.40

0.505

%100
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PG1.2.1: Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından
desteklenen Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı (BAP dâhil edilmiştir): İçinde bulunulan
pandemi şartları, bir süre araştırmacıların dış çevre ile olan irtibatlarını zorlaştırsa da 2021
yılının ikinci yarısından itibaren normale dönüş süreciyle birlikte araştırma faaliyetleri de
artmıştır. Yıl sonu hedefi 60 proje iken 75 proje ile gösterge hedefi fazlasıyla yakalanabilmiştir.
PG.1.2.2: Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı
(TL): Bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarında hedeflenen bütçenin üzerinde
bir bütçe ile araştırma projelerine destek olunmuştur. 2021 yılında araştırmacıların BAP
projelerine ilgisi beklenilenin üzerinde gerçekleşmiş, BAP gelirleri talep edilen bütçeyi
karşılama noktasında yeterli olduğu için tüm proje talepleri desteklenerek hedeflenenin
üzerinde bir bütçe desteği sağlanabilmiştir.
PG.1.2.3: Ulusal Kaynaklardan (BAP Hariç) araştırma projeleri için elde edilen toplam
destek miktarı (TL): Araştırmacıların ulusal kaynaklara başvurarak elde ettikleri araştırma
projeleri destek tutarlarında hedef değere %93 oranla yaklaşılmıştır. Kaynakların büyük kısmı
TÜBİTAK’tan elde edilmiştir. TÜBİTAK’ın genel destek oranının %18 olduğu
düşünüldüğünde elde edilen sonucun bir başarı olduğu değerlendirilmiştir.
PG.1.2.4: Uluslararası Kaynaklardan araştırma projeleri için elde edilen toplam destek
miktarı: 2021 yılında süregelen pandemi şartları araştırmacıların yurtdışı iletişimlerini
kısıtlamıştır. Uluslararası desteklere başvuru için proje destek ofisi ve yabancı dil desteği
ihtiyacı halen devam etmektedir. Hedeflenen performans göstergesine kabul edilecek bir proje
ile ulaşılması mümkünken 2021 yılında desteklenmiş bir proje olmamıştır.
• PG.1.2.5: Değişim programları haricinde araştırma amaçlı yurt dışına giden öğretim
elemanı sayısı:
Çevresel etki olarak değerlendirilen pandemi nedeniyle 2021 yılının ilk döneminde öğretim
elemanlarının yurtdışına çıkışı mümkün olmamıştır. İkinci dönemde pandemi kısıtlamalarının
hafiflemesiyle birlikte araştırmacıların yurtdışına çıkışları mümkün olmuştur. Ancak hedeflenen
değer 10 iken yurtdışına araştırma amaçlı giden araştırmacı sayısı 6 olmuştur.
PG1.4.1: Çok disiplinli araştırma yapılan merkez sayısı: Performans göstergesin hedefine
ulaşılma başarısı %100’dür. Araştırma yapılan merkez sayısında hedeflenen değerin üzerine
çıkılmakla birlikte merkezlerde yeni araştırmacı istihdamı olmadığı ve merkezlerin fiziki
araştırma alt yapısı tam manasıyla kurulmadığı için “Araştırma ve araştırmacı sayısının nicelik
ve nitelik olarak artırılması” ile “Araştırmaya ayrılan kaynakların çeşitlendirilmesi ve
artırılması” ihtiyaçları sınırlı düzeyde karşılanmıştır. Performans göstergesinin etkililiğini
artırmak ve merkezlerin aktif olarak çalışması için planlamaya ihtiyaç vardır.
PG1.4.2: Araştırma laboratuvarı sayısı (Altyapı olanakları ve teknik donanımı
iyileştirilen laboratuvar sayısı): Performans göstergesine ulaşılma başarısı %100’dür.
Araştırma laboratuvar sayısında hedeflenenin üzerinde artış olmuştur.
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PG1.4.3: Akredite olan araştırma laboratuvarı sayısı: Performans göstergesi değerine
ulaşılamamıştır. Hedef değer en azından bir laboratuvarın akredite olması şeklinde
belirlendiğinden bu hedef doğrultusunda çalışmaların devam etmesi gerekmektedir.
PG1.4.4: Öğretim üyesi başına düşen BAP (araştırma /tez) projesi destek sayısı:
Performans göstergesi değerine %100 oranla ulaşılmıştır. Dolayısıyla ilgili performans
göstergesinin hedef kartta belirlenmiş olan “Araştırma ve araştırmacı sayısının nicelik ve nitelik
olarak artırılması” ihtiyacını karşılamaya katkısı olmuştur.

B.2.ii- Performans Denetim sonuçları:
Herhangi Bir Performans Denetimi olmamıştır.
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
1.
2.
3.
4.

Hızlı ve verimli çalışma,
İletişimimizin iyi olması,
Personelin özverili olması,
Personelin değişime ve gelişime açık olması,

B- Zayıflıklar
1. BAP, TÜBİTAK, AB Projelerinin her birinin ayrı bir mevzuat açısından takip edilmesi
nedeniyle yaşanan güçlükler.
2. BAP Biriminde çalışan personellerin aynı zamanda ÖYP Koordinatörlüğü’ndeki iş ve
işlemleri de yürütmesi sebebiyle yaşanan iş yoğunluğu.
3. İdari personel sayısının yeterli olmaması sebebiyle koordinasyon biriminin BAP,
TÜBİTAK ile AB Projeleri ve bunların satın alma, proje başvuru ve takip gibi alt
birimlere ayrılamaması.

C- Değerlendirme
Üst yönetim ve Üniversitemiz birimlerine geri bildirimle sunulan hizmetlerin daha
kaliteli ve verimli şekilde yerine getirilmelerinin sağlanmasına devam edilecektir.
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

1.Personel sayısının arttırılarak gerekli eğitimler almaları sağlanmalı.
2.Personel kendi içinde görev dağılımı yapılarak birimin verimli biçimde çalışması sağlanmalı,
örneğin satın almadan sorumlu, proje başvuru ve takibinden sorumlu alt birimler kurulmalıdır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi– 01/02/2021)

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ
BAP Koordinatörü / Harcama Yetkilisi
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