
 

 

 

 

1 

Kayseri Üniversitesi, B A P, Birim İç  Değerlendirme  Raporu (21.01.2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

 

 

T.C. 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

(BAP) 

 
http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx 
38280 Kayseri / Türkiye 

 

 

 

 

 

 

Ocak 2020 

http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx


2 

 

 

Kayseri Üniversitesi, BAP, Birim İç    Değerlendirme  Raporu (21.01.2020) 
 

      İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................................................................. 4 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER ................................................................................................. 5 

1. İletişim Bilgileri ...................................................................................................................... 5 

2. Tarihsel Gelişimi .................................................................................................................... 6 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri ........................................................................... 6 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ ........................................................................................... 6 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar ............................................................................................ 6 

A.1.2. Birim Performans yönetimi ............................................................................. 7 

A.2. İç Kalite Güvencesi ............................................................................................................ 8 
A.2.1. Kalite Komisyonu ............................................................................................. 8 

A.3. Paydaş Katılımı .................................................................................................................. 9 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, araştırma ve geliştirme, yönetim ve 

uluslararasılaşma süreçlerine katılımı ....................................................................... 9 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası .......................................................................... 10 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı ............ 11 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları ........................................................................ 11 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi .................. 11 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ........................................................................................................ 12 

Eğitim ve Öğretim konusu birimimizin faaliyet alanları içerisinde yer 

almamaktadır ............................................................................................................. 12 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ......................................................................................... 12 

C.1. Araştırma Stratejisi ......................................................................................................... 12 

C.1.1. Birimin araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi ..................................... 13 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı ....... 13 

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi ......... 14 

C.2 Araştırma Kaynakları ...................................................................................................... 15 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali ................................................... 15 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) ...................................................................... 16 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) ........... 16 

D. TOPLUMSAL KATKI ........................................................................................................... 17 

Bu konu birimimizin faaliyet alanları içerisinde yer almamaktadır ...................................... 17 



 

 

 

 

3 

Kayseri Üniversitesi, B A P, Birim İç  Değerlendirme  Raporu (21.01.2020) 
 

E. YÖNETİM SİSTEMİ ............................................................................................................. 17 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı ................................................................................ 17 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı ......................................................................... 19 

E.1.2. Süreç yönetimi ................................................................................................. 20 

E.2. Kaynakların Yönetimi ..................................................................................................... 20 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi ............................................................................. 21 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi ...................................................................... 21 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi ....................................................................................................... 22 
E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi ......................................................................... 22 

E.4. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik ......................................................... 23 

E.4.1. Kamuoyunu bilgilendirme ............................................................................. 23 

E.4.2. Hesap verme yöntemleri ................................................................................. 24 

F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ......................................................................................... 25 

EKLER ......................................................................................................................................... 26 

EK 1. BAP Biriminin Stratejik Amaç ve Hedefleri (2020-2024) ............................................. 27 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ONAY SAYFASI ................................................................. 38 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Kayseri Üniversitesi, BAP, Birim İç    Değerlendirme  Raporu (21.01.2020) 
 

 

 

 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

 
 

Ar-Ge Araştırma-Geliştirme 

vb Ve Benzeri 

PEYOSİS Personel Bilgi Sistemi 

BABSİS Bilimsel Araştırma Birim Sistemi 

AVESİS Akademik Veri Yönetim Sistemi 

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

Prof. Dr. Profesör Doktor 

Doç. Dr. Doçent Doktor 

Dr. Öğr. Üyesi Doktor Öğretim Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 

Kayseri Üniversitesi, B A P, Birim İç  Değerlendirme  Raporu (21.01.2020) 
 

 

 

 

 

 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

 
1. İletişim Bilgileri 

 
Bilimsel Araştırma Birimi Kalite Komisyonu Başkanı;  

Doç. Dr. Oğuz ÖCAL 

Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 38280, Kayseri, Türkiye 0352 2076666 / 43515  

oguzocal@kayseri.edu.tr 

 

Bilimsel Araştırma Birimi Kalite Komisyonu Üyesi;  

Dr. Öğr. Üyesi Sedat PER 

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, 38280, Kayseri, Türkiye 0352 

2076666 / 43804 

sedatper@kayseri.edu.tr 

 

Bilimsel Araştırma Birimi Kalite Komisyonu Üyesi;  

Zeynep AYVAZ 

Kayseri Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 38280, Kayseri, Türkiye 0352 2076666/ 

43517 

zeynepayvaz@kayseri.edu.tr 

 

 

 

 

mailto:oguzocal@kayseri.edu.tr
mailto:zeynepayvaz@kayseri.edu.tr


6 

 

 

Kayseri Üniversitesi, BAP, Birim İç    Değerlendirme  Raporu (21.01.2020) 
 

 

 

 

 

2. Tarihsel Gelişimi  
 

Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 

28’inci maddesine dayanılarak 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” gereğince,  KAYÜ 

Senatosunun 28.08.2019 tarih ve 2019.015.121 nolu kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Kayseri 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinin Madde 6,  Madde 10, Madde 16 ve 

ilgili diğer maddelerindeki hükümler gereğince işlemleri yürütmektedir. 

Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğümüz şu an İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

zemin katta hizmet vermektedir.  

Birimimiz bünyesinde 1(bir) tane Koordinatör, 1(bir) tane Koordinatör Yardımcısı, olmak üzere 

toplamda 2 akademik personel görev yapmaktadır.  

Birimimiz bünyesinde görevlendirilmiş 1(bir) idari personel bulunmaktadır.  

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  
 

Misyonumuz; Ulusal ve uluslararası, bölgeye katkı sağlayan ve iş dünyası ile bütünleşen projelere 

yapılacak desteklerle KAYÜ’nün toplumsal fayda sağlayan uygulama ve proje odaklı bir üniversite 

olmasını sağlamaktır. 

 

Vizyonumuz; KAYÜ Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, 

kaynakları doğru ve etkin kullanmak suretiyle vermek, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin 

kalitesini yükseltmektir. 

 

Değerlerimiz; 

 

-Bilimsellik   -Şeffaflık  -Adillik   -Katılımcılık 

-Yenilikçilik   -Paylaşımcılık  -Üretkenlik   -Gelişime açıklık 

-Etik değerlere bağlılık -Çevreye duyarlılık 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 
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Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda üniversitemiz ve ülkemizin faydası için 

uluslararası standartlarda araştırmalar yapan, ihtisaslaşma alanlarına yönelik her türlü bilimsel projeye 

destek vermek. Üniversitemizin bilimsel çalışmalarına mali katkıda bulunarak akademik alandaki 

gelişime destek olmak.  

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Birimde stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, vizyon, 

stratejik amaçlar 

bulunmamaktadır.  

Birimin, stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar tüm 

alanları ve/veya 

birimleri 

kapsamamaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında stratejik 

amaçları ve hedefleri 

doğrultusunda birimin 

tamamında yapılan 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve bu 

uygulamalardan bazı 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Ancak stratejik planın 

izlenmesi için gerekli 

mekanizmalar 

oluşturulmamıştır 

ve/veya stratejik plan 

ve/veya herhangi bir 

karar alma sürecinde 

kullanılmamaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında stratejik 

amaçlar ve hedefler 

doğrultusundaki tüm 

birimleri ve alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

sistematik olarak ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi sistemi ile 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında stratejik 

amaç ve hedefleri 

gerçekleştirmek üzere 

yapılan olgunlaşmış, 

sürdürülebilir 

uygulamalar birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu hususta 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

Kanıtlar 

 

➢ Stratejik hedefler  

 EK 1. BAP Biriminin Stratejik Amaç ve Hedefleri  

 

A.1.2. Birim Performans yönetimi 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

performans 

yönetimi 

uygulaması ve 

stratejik planla 

uyumlu olarak 

tanımlanmış 

performans 

göstergeleri 

bulunmamaktadır. 

Birimde performansı 

izlemek üzere bazı 

göstergeler ve 

mekanizmalar 

tanımlanmıştır.  

Ancak bu göstergeleri 

izlemek üzere yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadır veya 

mevcut uygulamalar tüm 

alanları/süreçleri (kalite 

güvencesi sistemi, eğitim 

ve öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal 

katkı, yönetim sistemi) 

kapsamamaktadır.  

Tüm alanlarla 

ilişkili olarak 

performans 

göstergeleri ve 

anahtar 

performans 

göstergeleri 

belirlenmiştir. 

Ancak bu 

göstergelerin 

izlenmesi 

sistematik 

olmayan ve tüm 

alanları 

kapsamayan 

şekilde 

yapılmaktadır.  

Tüm 

alanlarla/süreçlerle 

ilişkili tüm 

performans 

göstergeleri 

sistematik ve birimin 

iç kalite güvencesi 

sistemi ile uyumlu 

olarak izlenmekte ve 

elde edilen sonuçlar 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

karar almalarda 

kullanılmakta ve 

performans 

yönetimine ilişkin 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

Birime ait amaçlar 

doğrultusunda, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

birime ait 

performans 

yönetimi birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birime özgü ve 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 
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Kanıtlar 

➢ Yıllık raporlarda performans göstergelerine ilişkin bulgular 

 EK 2.  2019 Yılı Faaliyet Raporu Performans Bulguları  

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

 
Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak 

belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası standartlarda araştırmalar yapan, 

ihtisaslaşma alanlarına yönelik projeler yoluyla bölgesel kalkınmaya öncülük eden ve paydaşlarıyla 

dayanışma içinde sürekli iyileştirmeyi esas alan kalite yönetimini taahhüt eder. 

 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, Kayseri Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi doğrultusunda 

yürütülmektedir. 

  

A.2.1. Kalite Komisyonu 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde kalite 

güvencesi 

süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Birim kalite 

komisyonunun 

yetki, görev ve 

sorumlulukları ile 

organizasyon 

yapısı 

tanımlanmıştır. 

Ancak kalite 

komisyonu bu 

yetki, görev ve 

sorumluluklar 

kapsamında 

planlama ve/veya 

karar alma 

süreçlerinde etkin 

rol almamaktadır. 

 

Birim kalite 

komisyonunu yetki, 

görev ve 

sorumlulukları 

kapsamında 

çalışmalarını 

kapsayıcı ve 

katılımcı bir 

yaklaşımla şeffaf 

olarak 

yürütmektedir. 

Ancak bu 

uygulamalar 

birimdeki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedir 

ve uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir.  

Birim kalite 

komisyonu ve 

komisyona destek 

olmak amacıyla 

oluşturulan kalite 

odaklı organizasyonel 

yapılar;  yetki, görev 

ve sorumlulukları 

doğrultusunda 

sistematik ve 

birimdeki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

çalışmalarını 

yürütmekte; yürütülen 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

değerlendirilerek 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

Birim kalite 

komisyonunun ve 

ilgili diğer 

organizasyonel 

birimlerin 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

bütünleşik 

uygulamaları 

birimin tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

 

➢ Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı, üye dağılımı ve alt birimlerin temsil edilmesi 

şekli 

 EK 3.  Birim Kalite Komisyonu Görevlendirme Çizelgesi 
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A.3. Paydaş Katılımı 
 

Birimimiz iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiş ve bu paydaşlara yönelik çalışmalar planlanmıştır. 

Proje başvurularımız başlamıştır. İç ve dış paydaşlarımıza yönelik olarak memnuniyet anketlerinin 

hazırlanması ve birimimiz web sitesinde yayınlanması düşünülmektedir.  

 

Bilimsel Araştırma Proje Birimimiz, paydaşları üniversitemiz öğretim elemanları sürekli iletişim 

halindedir.  

 

 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, araştırma ve geliştirme, yönetim ve 

uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde yürütülen 

tüm süreçlere 

(kalite güvencesi, 

eğitim ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi, 

uluslararasılaşma) 

paydaş katılımını 

sağlayacak 

mekanizma ve 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

Birimde paydaşlar 

belirlenmiş ve paydaş 

analizleri 

gerçekleştirilmiştir ve 

paydaş katılımına ilişkin 

bazı tanımlı süreçler 

bulunmaktadır.   

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır veya 

mevcut uygulamalar 

bütün 

süreçleri/alanları/paydaş 

gruplarını 

kapsamamaktadır. 

 

Birimde yürütülen 

tüm süreçlerle 

ilişkili olarak 

belirlenmiş olan 

paydaşların 

süreçlere ve karar 

alma 

mekanizmalarına 

katılımı 

sağlanmıştır ve bu 

etkileşimden bazı 

uygulama 

sonuçları elde 

edilmiştir.  

Ancak tüm bu 

uygulamalar 

birimdeki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedir 

ve bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimdeki tüm 

süreçlere ve karar 

almalara 

paydaşların 

katılımı birimdeki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmekte ve 

paydaş katılımı 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Birimdeki tüm 

süreçlere ve karar 

almalara 

paydaşların 

katılımı, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

uygulamalarla 

sağlanarak 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin paydaş 

katılımını 

güçlendirmek 

üzere yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

 

➢ Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş 

mekanizmalar (Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi) 

 

 EK 4.  Proje Başvuru Süreçlerinin İzlenmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi Toplantısı  

EK 5.  Paydaşlardan Proje Odaklı Akademik Bilgi Formları istenmesi, 

 

 



10 

 

 

Kayseri Üniversitesi, BAP, Birim İç    Değerlendirme  Raporu (21.01.2020) 
 

A.4. Uluslararasılaşma 

 

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış olan dünyanın önde gelen 

üniversitelerinde veya alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli araştırma merkezlerinde ilgili 

kuruluşlardan araştırmacılarla iş birliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir. Bu kapsamda, 

bulunulan yıl veya önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times 

(Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya 

sıralamasında veya projenin konusuyla uyumlu araştırma alanlarına göre yapılan sıralamalarda ilk 

200’de yer alan üniversitelerde yürütülecek araştırma projeleri yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, 

program kapsamında üniversiteler dışındaki uluslararası önemli araştırma merkezlerinde yürütülecek 

projeler içinde destek sağlanacaktır. Bu konudaki süreç devam etmektedir.  

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararasılaşma politikalarının oluşturulması ve bu politikalar 

kapsamında uygulamaların yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi konusuna önem vermektedir. 

Üniversitemiz yönetiminin bu yaklaşımı birimimizdeki uygulamalara da temel teşkil etmektedir.    

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde tanımlı bir 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmamaktadır. 

Birimin tanımlı 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmaktadır. 

Ancak bu politika 

doğrultusunda 

gerçekleştirilmiş 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimin eğitim ve 

öğretim, araştırma 

ve geliştirme ve 

toplumsal katkı 

fonksiyonlarının 

tümünü dikkate 

alan 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda bazı 

uygulamaları 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimin 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimin özgün 

uluslararasılaşma 

modeli birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin 

uluslararasılaşma 

modeli kapsamında 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Kayseri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (Uluslararasi Araştirma 

Işbirliği Projeleri (Uip) 

EK-6(Uluslararasi Araştirma Işbirliği Projeleri (Uip) 
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A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
Olgunluk düzeyi  

1 2 3 4 5 

Birimin 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin yönetimi 

ve organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimin 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin yönetim 

ve organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin yönetimi 

ve organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin yönetimi 

ile ilişkili sonuçlar 

ve paydaş görüşleri 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Birimde tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan 

uluslararasılaşma 

yönetimi, kurumsal 

amaçlar doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Birimin 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, teknik 

ve mali kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. Ancak 

bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin 

uluslararaslaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte 

fiziki, teknik ve 

mali kaynaklar 

birimler arası 

denge gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

destekleyecek ve 

tüm birimleri 

kapsayacak şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Birimde tüm birimlerindeki 

uygun nicelik ve nitelikte 

fiziki, teknik ve mali 

kaynaklar, kurumsal amaçlar 

(uluslararasılaşma politikası 

ve stratejisi) doğrultusunda 

ve sürdürülebilir şekilde 

yönetilmektedir; birimin bu 

kapsamda kendine özgü ve 

yenilikçi birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir kısmı diğer 

birimler tarafından örnek 

alınmaktadır. 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 
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Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

kapsar şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaşma 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekte 

ve karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, kurumsal 

amaçlar 

(uluslararasılaşma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) ve 

uluslararasılaşma 

hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesine 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır. Birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  
 

Eğitim ve Öğretim konusu birimimizin faaliyet alanları içerisinde yer almamaktadır 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
 

C.1. Araştırma Stratejisi 
 

Bilimsel Araştırma Proje Birimimiz; araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Araştırma stratejimiz belirlenirken üniversitemizin bilimsel ve 

teknolojik alandaki ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması hedeflenmiştir. 
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Araştırma hedefleri ise; 

  

 1. Bilimsel araştırma proje sayısının arttırılmasıdır. 

 2. Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesidir 

  

C.1.1. Birimin araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin tanımlı 

araştırma 

politikası, stratejisi 

ve hedefleri 

bulunmamaktadır. 

Birimin, 

araştırmaya bakış 

açısını, araştırma 

faaliyetlerinde 

izleyeceği ilkeleri, 

araştırmadaki 

önceliklerini ve 

araştırma 

kaynaklarını 

yönetmedeki 

tercihlerini ifade 

eden araştırma 

politikası,  

stratejisi ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar veya 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

Birimin tanımlı 

araştırma politikası, 

stratejisi ve hedefleri 

doğrultusunda yapılan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

değerlendirilmemektedir. 

Birimde tüm 

birimler 

tarafından 

benimsenmiş 

araştırma 

politikası, 

stratejisi ve 

hedefleri ile ilgili 

uygulamalar, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçlarına 

göre tüm alanları 

ve programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde araştırma 

alanındaki 

faaliyetlerin, 

araştırma 

politikası 

doğrultusunda 

değer 

üretebilmesi ve 

toplumsal faydaya 

dönüşebilmesi 

güvence altına 

alınmış ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

paydaşlarca 

benimsenmesi 

sağlanmıştır;  

birimin kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

Kayseri Üniversitesi BAP Yönergesi 

 

Kayseri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-

yonerge.pdf 

 

 

 

 

 

 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-yonerge.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-yonerge.pdf
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Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin bir 

planlama 

bulunmamaktadır. 

Birimin araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

(karışmayan ile 

müdahaleci 

spektrumun 

neresinde 

konumlandığı, 

motivasyon ve 

yönlendirme 

işlevinin nasıl 

tasarlandığı, kısa ve 

uzun vadeli 

hedeflerin net ve 

kesin nasıl 

tanımlandığı, 

araştırma yönetimi 

ekibi ve görev 

tanımları) 

bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde tüm 

alanları kapsayıcı 

şekilde araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ile ilişkili 

sonuçlar ve paydaş 

görüşleri sistematik 

olarak izlenmekte 

ve paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Birimde tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan araştırma-

geliştirme yönetimi, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birim araştırmaların 

planlaması, yürütülmesi 

veya yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve ulusal 

kalkınma hedeflerini ve 

değişimleri dikkate 

almamaktadır.  

Birim, 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

Birim araştırma ile 

ilişkili tüm 

alanlardaki 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

Birimde araştırma 

çıktıları;  yerel, 

bölgesel ve ulusal 

kalkınma 

hedefleriyle ilişkili 

olarak sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvencesi 

sistemiyle uyumlu 

Birimde 

araştırmaların; 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerine sosyo-

ekonomik-kültürel 

katkısı ile rekabet 

düzeyinin 

(ulusal/uluslararası)  
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değişimleri dikkate 

almaktadır. Ancak 

bu uygulamalar tüm 

alanları 

kapsamamaktadır 

veya birimin 

araştırma politikası, 

hedefleri, 

stratejisine 

yansıtılmamaktadır.  

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri dikkate 

almaktadır. Ancak 

bu uygulamalarla 

ilgili sonuçlar 

izlenmemektedir.  

 

olarak izlenmekte 

ve izlem 

sonuçlarını 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem alınmaktadır. 

değerlendirilmesi 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

bu hususta kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

C.2 Araştırma Kaynakları 
 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz; öğretim üyeleri tarafından yürütülecek olan 

araştırma projeleri ile Yüksek Lisans, Doktora için hazırlanan tez projeleri ve diğer projelerin seçimi, 

izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların 

değerlendirilmesi konularında yetkili ve sorumludur. 

 

Üniversitemiz öğretim elamanlarının araştırma faaliyetlerine katılımları ve proje yapmaları teşvik 

edilmektedir. Öğretim elemanlarımızın fiziki, teknik ve mali destek talepleri birim bütçesinden 

imkânları dâhilinde karşılanmaktadır. 

 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali  
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar birimler 

arası denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

Birimde araştırma 

kaynakları, öncelikli 

araştırma alanlarını 

destekleyecek ve 

tüm 

birimleri/alanları 

kapsayacak şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Birimin tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 
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Kanıtlar 

 

➢ BAP Yönergesi 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-

yonerge.pdf 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetleri için 

üniversite içi 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

üniversite içi 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik 

planları/tanımlı 

süreçleri (BAP 

Yönergesi gibi) 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte üniversite 

içi kaynaklar 

birimler arası 

denge gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

 

Birimde üniversite 

içi kaynaklar, 

öncelikli araştırma 

alanlarını 

destekleyecek ve 

erişilebilir şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Birimin tüm alt 

birimlerini 

kapsayan üniversite 

içi kaynaklar, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

 

➢ BAP Yönergesi  

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-

yonerge.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-yonerge.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-yonerge.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-yonerge.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-yonerge.pdf
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Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetleri için 

üniversite dışı 

kaynaklara 

herhangi bir 

yönelimi 

bulunmamaktadır. 

Birimin üniversite 

dışı kaynakların 

kullanımına ilişkin 

yöntem ve destek 

birimlerin 

oluşturulmasına 

ilişkin planları 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürebilmek için 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımını 

desteklemek üzere 

yöntem ve destek 

birimleri 

oluşturulmuş ve 

tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına ve 

uygulamalara 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde, araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürebilmek için 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımını 

destekleyen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, sistematik 

olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

sürdürebilmek için 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımına ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

Bu konu birimimizin faaliyet alanları içerisinde yer almamaktadır 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
 

Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimimiz;  

 

Komisyon Başkanı: 

 

Birimimizin en üst amiri Rektör Yardımcısı’dır. 

 

BAP Komisyonu 

 

BAP Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında BAP 

Koordinasyon Birimi Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az 
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yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşur. 

 

BAP Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a. Proje başvuru takvimini hazırlar. 

b. Desteklenecek proje türlerini ve uygulama esaslarını belirler. 

c. Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, 

izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama esaslarını belirler. 

d. Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar. 

e. Araştırmacılar ve projeler için sağlanacak destek miktarlarını belirler. 

f. Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar. 

g. Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini 

hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip 

desteklenmeyeceğine karar verir. 

h. Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden alınan ve projelerin ilgili dönemini 

kapsayan ara raporları değerlendirerek karara bağlar. 

i. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek 

karara bağlar. 

j. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun 

uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten 

kaldırabilir. 

k. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir. 

l. Ülkemiz ve Kayseri Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma 

alanları ve konularının belirlenmesine yönelik çalışma yaparak Senatoya önerir. 

m. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik 

kapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü 

 

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, BAP Koordinasyon Birimi faaliyetlerinin Kayseri 

Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir. BAP Koordinasyon Birimi 

Koordinatörü, alanında uluslararası bilimsel yayınları ile tanınan öğretim üyeleri arasından Rektör 

tarafından görevlendirilir ve Rektöre karşı sorumludur. 

 

Koordinatörün Görevleri: 

 

Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:  

a. BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini ilgili mevzuat, yönerge ve BAP 

Komisyonu kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, 

b. BAP Komisyonu Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon 

Başkanlığına vekâlet etmek, 

c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak, 
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d. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak, 

e. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak, 

f. BAP Koordinasyon Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu 

sağlamak, 

g. Rektör veya Rektörün konuyla ilgili görevlendirdiği Rektör Yardımcısına Komisyon ve 

Birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak, 

h. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak, 

i. Her yılın sonunda desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında YÖKSİS’e 

veri aktarılmasını sağlamak ve kamuoyuna duyurulmak üzere Rektörlüğe rapor vermek. 

 

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı 

 

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen kişi 

veya kişilerdir. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı, Koordinatörün verdiği görevleri 

yerine getirmek suretiyle, Birim faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesinde 

Koordinatöre yardımcı olur. 

 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

misyonuyla 

uyumlu ve stratejik 

hedeflerini 

gerçekleştirmeyi 

sağlayacak bir 

yönetim modeli ve 

organizasyonel 

yapılanması 

bulunmamaktadır. 

Birimin misyon ve 

stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını güvence 

altına alan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması; tüm 

süreçler 

tanımlanarak, 

süreçlerle uyumlu 

yetki, görev ve 

sorumluluklar 

belirlenerek 

tanımlanmıştır. 

Ancak bu model 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır.  

Birimin misyon ve 

stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını 

güvence altına alan 

yönetim modeli ve 

idari yapılanması, 

süreçlerle uyumlu 

olarak ve tüm 

birimleri/alanları 

kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur ve 

bu doğrultuda 

yapılan 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamaktadır.  

Birimde tüm birimleri 

ve alanları kapsayan 

yönetim modeli ve 

idari yapılanması ile 

ilişkili 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaşların görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmektedir.  

Birimde çok sesliliği, 

etkin karar vermeyi, 

değişime uyum 

sağlamayı ve 

paydaşların temsil 

edilmesini güvence 

altına alan ve 

kurumsal amaçların 

gerçekleştirilmesi 

için gerekli ortamı 

sağlayan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması (yasal 

düzenlemeler 

çerçevesinde 

kurumsal yaklaşım, 

gelenekler, tercihler) 

birimin tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin kendine özgü 

ve yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

➢ Yönetim modeli ve organizasyon şeması  
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EK 7. BAP Birimi Organizasyon Şeması 

 

E.1.2. Süreç yönetimi 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde eğitim-

öğretim, araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim sistemine 

ilişkin süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Birimde eğitim-

öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı 

ve yönetim 

sistemine ilişkin 

süreçler 

tanımlanmıştır. 

Ancak 

uygulamalar bu 

süreçlerle uyumlu 

değildir veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde tüm birimleri 

ve alanları 

kapsayacak şekilde 

tüm süreçler 

tanımlanmıştır ve tüm 

uygulamalar süreçler 

doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. 

Ancak süreç 

performans sonuçları 

izlenmemekte veya 

süreç performans 

sonuçları karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimde tüm birimleri 

ve alanları 

kapsayacak şekilde 

yönetilen süreçler 

ilişkin sonuçlar, 

performans 

göstergeleriyle 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaşların görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmektedir. 

Birimde stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve tüm 

alanları kapsayan 

süreç yönetim 

modeli 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin 

tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

 
Birimimiz tarafından desteklenen projelerin giderleri, Döner Sermaye İşletme gelirlerinden 

hesaplanarak her ay Saymanlıkça Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlardan 

karşılanmaktadır. Birimimize tahsis edilen ödenekler proje yürütücülerinin istekleri doğrultusunda 

kullanılmaktadır. 2019 yılında istekte bulunan proje yürütücülerinin talepleri karşılanmıştır. 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 

eklenen Ek 28’inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde 

Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı,  

muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usullerin 11’inci maddesi gereği bütçe 

kanunu ile tahsis edilen ödenekler özel hesaba aktarılmakta, kullanılmayan tutarlar ertesi yıla 

devredilmektedir. 

 

Her yılın genel bütçesi ödenekleri aylık periyotlar halinde düzenli bir şekilde takip edilip gerekli 
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ödemeler yapılmaktadır. Her mali yıl genel bütçe teklifi hazırlanıp, İdari Mali İşler Daire 

Başkanlığına sunulmaktadır. Fakültemiz akademik ve idari personelinin mali özlük haklarının 

düzenli bir şekilde hazırlanması ve gerekli ödemelerin yapılması sağlanmaktadır. 

 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde insan 

kaynakları 

yönetimine ilişkin 

tanımlı bir politika 

ve süreçler 

bulunmamaktadır. 

Birimde insan 

kaynakları yönetimi 

politikası ile 

bununla uyumlu 

olarak tanımlanmış 

süreçleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.   

Birimin insan 

kaynakları 

politikası ve 

stratejik hedefleri 

ile uyumlu olarak, 

insan kaynakları 

süreçleri 

doğrultusunda 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimde tüm 

birimleri kapsayan 

insan kaynakları 

yönetimi 

uygulamalarına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde stratejik 

hedeflerle uyumlu 

ve tüm alanları 

kapsayan insan 

kaynakları yönetim 

modeli 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
 E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Birimde finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Birimde finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar tüm 

alanları 

kapsamamaktadır. 

Birimin stratejik 

hedefleri ile 

uyumlu olarak, 

tanımlı süreçlere 

göre finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimde tüm 

alanları kapsayacak 

şekilde yürütülen 

finansal 

kaynakların 

yönetimi 

uygulamalarına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde stratejik 

hedeflerle uyumlu 

ve tüm alanları 

kapsayan finansal 

kaynakların 

yönetimi 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 
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uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

 

➢ Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar  

 

Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar Birimimiz  Faaliyet 

Raporunun III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler A-Mali Bilgiler bölümünde 

yer almaktadır. Faaliyet raporunun ilgili bölümü Ek 7’de sunulmuştur. 

 

Ek 7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 
 

Birimimiz projelerle ilgili başvuruların yapılması, değerlendirilmesi, kabulü ve sonuçlandırılması 

gibi faaliyet ve sürece ilişkin verileri raporlamak üzere aşağıdaki sistemler kullanılmaktadır; 

 

1.  Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)  

2.  Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS)  

Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve 

üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği kişisel şifre yöntemleri ile sağlanmaktadır. 

 

 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde bilginin 

edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasına 

destek olacak 

herhangi bir bilişim 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

Birimde kurumsal 

bilginin edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasına 

destek olacak bilgi 

yönetim sistemleri 

bulunmaktadır.  

Ancak bu sistemler 

birbirleriyle 

bütünleşik değildir 

veya tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Birimde tüm 

alanları kapsayan, 

tüm süreçleri 

destekleyen 

(eğitim-öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

kalite güvencesi) ve 

entegre bilgi 

yönetim sistemi 

bulunmaktadır ve 

bu sistemin 

kullanılması 

yönünde bazı 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde tüm süreçleri 

destekleyen entegre 

bilgi yönetim 

sistemine ve 

kullanımına ilişkin 

sonuçlar sistematik 

olarak izlenmekte, 

paydaş görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmektedir. 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

entegre bilgi 

yönetim sistemi 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 
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Ancak bilgi sistemi 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır 

ve sistemin 

kullanımıyla ilgili 

sonuçlar 

izlenmemektedir.   

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

 

 EK 88. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Ekran Görüntüsü 

 EK 99. Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) Ekran Görüntüsü 

  

E.4. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  
 

Birimimiz yönetiminde hesap verme sorumluluğunun sağlanabilmesi için, yönetimin her aşama ve 

birimindeki faaliyet ve işlemlerinde şeffaflık ilkesi benimsenmektedir. Şeffaflık kapsamında gizlilik 

düzeyindekiler dışında tüm bilgi ve belgelere ulaşılabilmektedir. 

 

Birimimiz yönetim politikaları aşağıda verilmiştir:  

 

Yönetim Politikası 

 

Üst yönetim ve Üniversitemiz birimlerine sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve verimli şekilde yerine 

getirilmesine devam edilecektir.  

 

• Kalite güvence sistemiyle tüm paydaşların katılımının sağlaması,  

• Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir birim olmak. 

• Ulusal/uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmak, 

• Nitelikli araştırmaların yapılmasını sağlamak, 

• Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu geliştirerek, kaliteyi kurum kültürü haline 

getirmek. 

• ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir 

yönetim anlayışı benimsemek. 

 

E.4.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

faaliyetlerine ilişkin 

kamuoyunu 

bilgilendirmemek 

üzere tanımlı 

ilkeleri ve 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır.  

Birim, 

faaliyetlerine ilişkin 

kamuoyunu 

bilgilendirmeyi 

ilkesel olarak 

benimsemek üzere 

bir politika 

tanımlamış, 

Birimin kamuoyunu 

bilgilendirmek 

üzere belirlediği 

ilkeler ve süreçler 

doğrultusunda, tüm 

alanları kapsayan 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

Birimin kamuoyunu 

bilgilendirme 

faaliyetlerine ilişkin 

bulgular 

izlenmekte,   

paydaş görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları 

Birimin 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

faaliyetleri 

kurumsal 

amaçlar ve 

değerler 

doğrultusunda, 
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kamuoyunu 

bilgilendirme 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. Ancak 

bu politika ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

uygulamalarından 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

güvence altına 

alınmış ve 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

bu hususta 

birimin kendine 

özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
 

Kanıtlar 

 

➢ Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları  

Faaliyet Raporu 

 

http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx 

 

E.4.2. Hesap verme yöntemleri 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin hesap 

verme yöntemleri 

ve mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 

 

Birim hesap 

vermeyi ilkesel 

olarak benimsemiş, 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. Ancak 

bu ilkeler ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Birimin hesap 

vermek üzere 

benimsemiş olduğu 

ilkeler ve süreçler 

doğrultusunda 

yaptığı 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir.  Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimin hesap 

verme faaliyetleri 

sonucunda elde 

edilen bulgular 

izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimin hesap 

verme ilkeleri, 

kurumsal amaçlar 

ve değerler 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

güvence altına 

alınmış ve birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx
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uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

Faaliyet Raporları 

http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx 

 

F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel 

hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Kayseri Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı 

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen 

süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Kayseri Üniversitesi araştırma 

performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili 

faaliyetleri yürütmekle sorumlu birimdir. 

Birimimiz  öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık 

eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin 

değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve 

sonuçlarının değerlendirmektedir. 

 

Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerimiz ile performans göstergelerimizin 2020-2024 

Stratejik Planımız çalışmaları kapsamında gözden geçirilmesi ile bunların gerçekleştirilebilmesi 

amacıyla uygulamaların tüm programlarımızda yaygınlaştırılması, sonuçların izlenmesi ve 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınması gerekmektedir. Birimimizin Üniversitemiz 

kalite güvence, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim 

politikalarıyla uyumlu politikalarını belirlemesi, tüm programlarında yaygınlaştırması ve sonuçları 

izlemesi de önemli önceliklerden biridir.     

 

 

http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx
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EK 1. BAP Biriminin Stratejik Amaç ve Hedefleri (2020-2024) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 1 

Bilimsel yayın-araştırma faaliyetleri sayısını ve kalitesini 

arttırmak, 

 

 

 

 

Hedef 

1.1. Bilimsel araştırma proje sayısının arttırılmasıdır. 

1.2. 
Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının 

yükseltilmesidir. 
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EK 2. 2019 Yılı Faaliyet Raporu Performans Bulguları  

 

 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Tablosu 

1.1. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenen Projeler   

       Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğümüz bütçesinden 2019 yılında 1(bir) proje 

desteklenmiştir.  

Projelerin Alanlara Göre Proje sayı ve Bütçe Dağılımı  

  

S. No. Bölümü Proje Sayısı Bütçe 

1 Tıp Ve Sağlık Bilimleri     

2 Fen Ve Mühendislik Bilimleri      

3 Sosyal Bilimleri 1 7,375 

4 Toplam 1 7,375 

 

2019 Proje Başlangıç Yıllarındaki Desteklenen Proje Sayılarının Yıllara Göre Değişimi  

  Proje Türü 
Diğer Projeler Toplam 

Yıl   

2019 1 1 

Toplam 1 1 

 

2019 Proje Başlangıç Yıllarındaki Desteklenen Projelerin Yıllara Göre Toplam Bütçesi  

  Proje Türü 
Diğer Projeler Toplam 

Yıl   

2019 7.375,00 7.375,00 

Toplam 7.375,00 7.375,00 

 

2019 Proje Başlangıç Yıllarındaki Birimlerin Desteklenen Toplam Proje Sayıları  

  Yıl 
2019 Toplam 

Fakülte/YO./MYO/Merkez   

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 1 1 

Toplam 1 1 

 

 

 

2019 Proje Başlangıç Yıllarındaki Öğretim Üyelerinin Mevcut Unvanlarına Göre Yıl 

Bazında Yürütülen Proje Sayısı  
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Ana Alanlar Sosyal Bilimler 

Toplam Unvan 
Doç. Dr. 

Yıl   

2019 1 1 

Toplam 1 1 

 

 

BAP Yürürlükteki Proje Sayı Ve Giderleri 

 

PROJE TÜRÜ 
2019 

DESTEK 

MİKTARI 

Hızlı Destek Projesi 1 7.375,00 

Yüksek Lisans Tez Proje -  

Doktora/Tıpta Uzmanlık T Proje -  

TOPLAM: 1 7.375,00 
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EK 3. Kalite Komisyonu  
 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU 

Başkan Doç.Dr.Oğuz ÖCAL Koordinatör 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Sedat PER Koordinatör Yrd. 

Üye Zeynep AYVAZ Şef 
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EK 4. Proje Başvuru Süreçlerinin İzlenmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi Toplantısı 
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EK 5.  Paydaşlardan Proje Odaklı Akademik Bilgi Formları Talebi, 
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Ek 6. Uluslararasi Araştirma Işbirliği Projeleri (Uip) 

Tanımı ve Kapsamı: Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış olan dünyanın 

önde gelen üniversitelerinde veya alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli araştırma merkezlerinde ilgili 

kuruluşlardan araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir. Bu kapsamda, bulunulan 

yıl veya önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times (Times Higher Education 

World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya projenin konusuyla 

uyumlu araştırma alanlarına göre yapılan sıralamalarda ilk 200’de yer alan üniversitelerde yürütülecek 

araştırma projeleri desteklenir. 

Ayrıca, program kapsamında üniversiteler dışındaki uluslararası önemli araştırma merkezlerinde yürütülecek 

projeler içinde destek sağlanacak olup, hangi araştırma merkezlerinin destek kapsamına dâhil edileceği BAP 

Komisyonu tarafından karara bağlanacaktır. 

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar için ilgili araştırma kurumunda bulunulacak süre en az 4 hafta en fazla 6 

ay ile sınırlıdır. Ancak, yurt dışındaki araştırma kurumunda bulunulmasına yönelik sağlanacak mali destekler 

en fazla 3 ay (en fazla 89 gün) ile sınırlıdır. Bu destek programı kapsamında, yurt dışında bulunmaya yönelik 

araştırma amaçlı seyahat desteği proje ekibinden yalnızca bir araştırmacı için Ek-6’da verilen ilkelere uygun 

olarak sağlanır. 

Başvuru Süreci: Başvuru, destek programına özel olarak hazırlanmış başvuru formu kullanılarak çalışmanın 

başlayacağı tarihten en az 3 ay önce gerçekleştirilmelidir. Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği 

kuruluştan alınmış davet/işbirliği yazısının ve Birim Uygunluk Formunun sisteme yüklenmesi ve 

desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgelerin aslının veya aslı ibraz edilmek suretiyle yetkili 

mercilerce onaylanmış bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. 

Araştırmacıların, BAP Komisyonu tarafından belirlenen ve projenin konusu ile ilgili alanda dünyanın önde gelen 

araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak üzere bu destek programından faydalanmaları da mümkündür. Ancak, 

işbirliği yapılmak istenen merkezin BAP Komisyonu tarafından belirlenen merkezler listesinde yer almaması 

durumunda, araştırmacılar öncelikle ilgili araştırma merkezinin tanıtımı, araştırma ve araştırmacı alt yapısı, 

merkezin bilimsel başarıları ve önemi konularını içeren bir raporu da eklemek suretiyle BAP Komisyonuna 

dilekçe ile başvurmak suretiyle ilgili merkezin destek programı kapsamına alınması hususunda talepte 

bulunmaları gereklidir. BAP Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen merkez 

de listeye eklenecek ve araştırmacının başvuru yapmasına imkân sağlanacaktır. 

Değerlendirme: Değerlendirmeye alınan proje önerileri, sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen 

hakemlere gönderilir. Hakemlerden en az birinin diğer üniversitelerden olması tercih edilir. Projelerin 

değerlendirilmesi aşamasında proje ekibinden BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları talep edilir. BAP 

Komisyonu, gelen hakem raporları ile araştırma sonucunda bilimsel yayın üretilmesi, patent veya fikri mülkiyet 

tescili potansiyeli bulunup bulunmadığı gibi hususların yanı sıra proje ekibinin akademik performanslarını ve 

yürüttükleri diğer BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak 

projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje ara raporları Normal Araştırma Projelerinde olduğu gibi 

sunulur. Proje bitiminde ise BAP Komisyonu tarafından belirlenen proje türüne özel Proje Sonuç 

Raporu ve çalışmanın yapıldığı kurumdan alınacak faaliyet yazısı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

aracılığı ile Birime sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara 

bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakem görüşlerine başvurarak ve/veya 

araştırmacının BAP Komisyonuna sunum yapmasını da isteyerek projenin başarılı sayılıp 

sayılmayacağına karar verebilir. 
Çalışmalar kapsamında bilimsel yayın üretilmesi veya patent alınması durumunda üniversitemiz mensubu 

araştırmacıların Kayseri Üniversitesi’ni adres göstermeleri zorunludur. 
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Ek 7. BAP Birimi Organizasyon Şeması 
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Ek 8. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) 

 

2019 Mali yılında Döner Sermaye Payından elde edilerek 39.27.00.01-09.8.8.01-2-06.1 tertibine 

ödenekleştirilen 109.213,67 TL ile  özel bütçenin 39.27.00.01-09.8.8.00-2-03.2 tertibinden 

160.000,00 TL, 03.03 tertibinde 12.000,00 TL, 03.05 tertibinden 56.000,00 TL, 03.07 tertibinden 

22.000,00 TL, 39.27.00.01-09.8.8.01-2-06.1 tertibinden 169.855,27 olmak üzere toplamda 

529.068.941 TL  gelir gelmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı 

Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen Ek 28 inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, 

Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel 

hesaba aktarılarak kullanımı,  muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller”in 

11 inci maddesi gereği bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekler özel hesaba aktarılmakta, 

kullanılmayan tutarlar ertesi yıla devretmektedir. 
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EK 9. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Ekran Görüntüsü 
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EK 10. Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) Ekran Görüntüsü 
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BİRİM KALİTE KOMİSYONU ONAY SAYFASI 

 

 

 

 

Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birim Koordinatörü olarak yetkim dâhilinde; Birim Kalite 

Güvence Komisyonu Üyeleri tarafından hazırlanan bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim. 

          

                                                                                                          

                                                                                                            (Kayseri-28.01.2019) 

              

                                                                                                         Doç. Dr. Oğuz ÖCAL 

 

 

 

Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri 

 

 

Başkan 

Doç. Dr. Oğuz ÖCAL 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat PER                                        Şef  Zeynep AYVAZ 

Üye                                                               Üye 

 

 

 

 

 

 


