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1 - ÖZET

1.1- Özet

Kalite Komisyonu ile işbirliği yaparak Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile
idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kurumsal göstergelerin tespit edilmesi
ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi konularında Kalite Komisyonu
çalışmalarına destek olmak,

Birimimizin İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Kalite
ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu internet ortamında Birimimiz web sayfasından
ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak, Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

2 - BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

2.1- Birim Hakkında Bilgiler

Bilimsel Araştırma Birimi Kalite Komisyonu Başkanı;

Doç. Dr. Oğuz ÖCAL Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 38280, Kayseri, Türkiye 0 352 504 38 38 / 21003 oguzocal@kayseri.edu.tr

Bilimsel Araştırma Birimi Kalite Komisyonu Üyesi;

Doç. Dr. Sedat PER Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, 38280, Kayseri, Türkiye 0352 504 38 38 / 42045 sedatper@kayseri.edu.tr

Bilimsel Araştırma Birimi Kalite Komisyonu Üyesi;

Zeynep AYVAZ Kayseri Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 38280, Kayseri, Türkiye 0352 504 38 38 / 21220 zeynepayvaz@kayseri.edu.tr

Tarihsel Gelişimi

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 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.

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;

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,

Milli ve manevi değerlere bağlılık,

Ehliyet ve liyakat,

Yapılan işlerde şeffaflık,

Bilimsellik, Şeffaflık, Katılımcılık, 

Yenilikçilik, Paylaşımcılık, Üretkenlik,

Etik değerlere bağlılık, 



3 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

3.1- Misyon ve Stratejik Amaçlar

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.

Birimin misyon ve vizyonuna uygun olarak araştırma hedefleri;

• Bilimsel araştırma proje sayısının arttırılmasıdır.

• Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesidir.

• Üniversitenin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasıdır.

• Ulusal ve uluslararası ortak araştırma proje oluşumlarının artırılmasıdır.

• Üniversitenin marka değerinin yükseltilmesidir. 

YÖK BAP Yönetmeliği için tıklayınız

KAYÜ  BAP Yönetmeliği için tıklayınız

KAYÜ BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Stratejik Plan

Birim Stratejik Amaçları

3.2- 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.

Birimimiz, revize edilerek yürürlüğe giren ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ülkemizin önde gelen 40'a yakın üniversitesi tarafından da kullanılan ve
günümüz itibariyle ülkemizdeki en kapsamlı BAP Otomasyon sistemi temin edilmiş, sistem Birimimizin uygulama esaslarına ve kurumsal işleyişimize uygun
olarak  2019 yılı Kasım ayında kullanıma alınmıştır. Sistem başvuru koşulları, projeler kapsamında talep edilebilecek bütçeler, araştırmacıların eş zamanlı olarak
görev alabileceği proje sayıları gibi tüm hususları otomatik olarak kontrol etmesinin yanı sıra, projeler kapsamında rapor sunma süreleri gibi projenin yürütülmesi
aşamasına yönelik tüm süreçleri de otomatik olarak takip etme imkanları sunmaktadır. Sistem desteklenen proje türlerine yönelik sayısal analizler ile, harcama
süreçleri, projeler kapsamında temin edilen demirbaş envanteri, projelerden üretilen yayınlar vb. hususlarda oldukça kapsamlı raporlama ve analiz araçları
sunmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimize ait 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.

• Üniversitemize, Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek sağlamak,

• Üniversitemizde gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulmasına ve bilimsel araştırmalarda kullanılmasına katkı sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel yayın, kitap, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak gibi hedeflerimiz bulunmaktadır.

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-2

Kalite Komisyonu Toplantı Fotoğrafları-1

Kalite Komisyonu Toplantı Fotoğrafları-2

Birim Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu Görev ve Sorumlulukları

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-8.htm
https://bap.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/d9fe9ae0-62e1-421b-bb01-36b974723a3e.pdf
https://bap.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/7c7bb987-b4a3-44f8-be0b-e3a60eabd5ca.pdf
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/5a34e575-820b-4e0f-907e-b8a5a7a2f1d7.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/f3e52243-9103-49e2-a03a-7c029a046fdb.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/ce5a6430-09fa-40fc-9745-636ace81430c.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/72bcdf2a-d1b5-477d-91b3-d044cb335265.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/6f067366-95c3-4b93-8ea6-bba6e00d3480.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/0ae14969-b4a0-42ce-a388-a1adec3ff07e.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/c176aa60-0379-41f5-8e31-ed1626a76bc1.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/d0c9c527-d6a1-4683-8756-e00704928447.png


BAP Komisyon ve Üyeleri

BAP Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

BAP Koordinatörün Görev ve Sorumlulukları

BAP Koordinatör Yardımcısı Görev Sorumlulukları

BAP Birimi Organizasyon Şeması

BAP Toplantı Fotoğrafları

BAP Toplantı Tutanakları

BAP Toplantı Tutanakları-2

3.3- Paydaş Katılımı

-Birimde yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler kullanılan AVESİS ve BAPSİS bilgi sistemleri üzerinden anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Tüm süreçler
elektronik ortamda gerçekleştiğinden, herhangi bir müdahale olmaksızın doğru, sağlıklı ve anlık veriler kamuoyu ve paydaşların erişimine sunulmaktadır. Ayrıca
dönemsel olarak yürütülen çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili hazırlanan dokümanlar da birimin web sayfası üzerinden kamuoyuna sunulmaktadır. -Birim tarafından
gerçekleştirilen alım işlemleri BAPSİS sistemi tarafından otomatik olarak web ortamında yayımlanmakta ve bu suretle yüksek düzeyde rekabet sağlanarak birimin
kaynaklarının verimli kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca projeler kapsamında gerçekleştirilen tüm mal, malzeme ve hizmet alımları şeffaf bir şekilde kamuoyunun
bilgisine sunulmaktadır. -BAPSIS sistemini kullanan üniversiteler harcama duyurularını otomatik olarak platforma yansıtabilmekte, diğer üniversiteler ise ücretsiz
olarak ilanlarını portal üzerinden oluşturabilmektedir.

Satın Alma Duyurularının İlan Edilmesi

Satın Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

BİLİMAP Ekran Görüntüsü

3.4- Uluslararasılaşma

Birimde yürütülen faaliyetler periyodik olarak AVASİS-BAPSİS bilgi sistemleri programları ile izlenerek iyileştirilmektedir.

https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/051fbc6b-9e1b-4409-8358-b4aa02359b1b.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/84412284-e5e8-44df-bc6e-72895f4a2383.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/c45c03b1-063a-4cad-a316-156eb3afaf71.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/1149d027-72b1-44d9-a2e3-b9301d91549b.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/7d1fe7a9-61ed-4e01-9cdd-64d7e8a3b351.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/4174b703-3aa1-47cc-9d02-a808c10d209d.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/f7a00425-1c4c-4f1e-8d12-23fe4d992ef1.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/d2bb4d25-50c3-4b43-a115-7f6f4649552f.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/fd3d7e62-c3a6-47f6-ac02-d9536ee5a244.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/82af8edc-8a7b-4c63-a9e1-3e55551d0217.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/4e055855-fd9c-4f29-8c70-7757d6d69036.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/16e20972-ffcb-4c0e-8093-23db8a859ee0.png


Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimize ait 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.

• Üniversitemize, Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek sağlamak,

• Üniversitemizde gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulmasına ve bilimsel araştırmalarda kullanılmasına katkı sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel yayın, kitap, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak gibi hedeflerimiz bulunmaktadır.

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Kurumsal Raporlar Ekran Örüntüsü

BAP Birimi Destekli Projelere Yönelik Raporlar

4 - EĞİTİM ve ÖĞRETİM

4.1- Programların Tasarımı ve Onayı

Birim, programların tasarımı, öğretim programlarının amaçları ve öğrenme çıktılarına uygun faaliyetimiz bulunmamaktadır.

4.2- Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

4.3- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

4.4- Öğretim Elemanları

4.5- Öğrenme Kaynakları

4.6- Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

5 - ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

5.1- 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.

Araştırma hedefleri ise;

• Üniversitemize, Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek sağlamak,

• Üniversitemizde gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulmasına ve bilimsel araştırmalarda kullanılmasına katkı sağlamak,

• Disiplinler arası araştırma iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak,

https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/28d01676-c0a5-44a8-9287-0c4642e01054.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/7f57600b-1051-41e0-bde8-e5217302830f.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/861cd653-d688-49a8-bf17-44618b6c36b2.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/4c3bc2f8-0391-45f6-b587-ceeb36a7e738.png


• Araştırmalar için yeterli bütçeyi sağlamak ve kaynakların verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesini takip etmek,

• Araştırmacıların başarılarını yükseltmelerine ve bu yolla üniversitenin bilimsel üretkenliğinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedefler doğrultusunda Bilimsel
Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi yeniden düzenlenerek 25.11.2020 tarihli Kayseri Üniversitesi Senato toplantısında 28 nolu karar ile kabul edilmiştir. Bu
uygulama yönergesi baz alınarak Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu hazırlanmıştır.

KAYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin bağlı olduğu üst birim Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüdür. Birim doğrudan Rektöre bağlı olarak
görev yapan öğretim üyesi bir koordinatör tarafından yönetilmektedir. Bağlı olduğu üst yönetici ise aynı zamanda BAP komisyon başkanı olan Rektör Yardımcısıdır.
BAP komisyonu 10 üyeden oluşmaktadır. BAP komisyonu ile ilgili detaylı bilgi ve görev dağılımları bilimsel araştırma projeleri süreç yönetim sistemi (BAPSİS) web
sayfası (https://bapsis.kayseri.edu.tr/üzerinden araştırmacı girişi yapılmak suretiyle (https://bapsis.kayseri.edu.tr/KomGorevDagilimi.aspx) internet adresinde
güncel olarak yer almaktadır. Birimin öz gelirlerinden fonlanan araştırma projeleri ile ilgili tüm değerlendirme ve karar verme süreçleri Bilimsel Araştırma Projeleri
(BAP) Komisyonu tarafından yürütülmekte, Birim bu proje süreçlerini Komisyon kararlarına uygun olarak yürütmektedir.

KAYÜ BAP Yönergesi

KAYÜ BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

Desteklenen Proje Bilgisi

5.2- Araştırma Kaynakları

Birimimizde,  Ar-Ge faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmuştur. Birimin ve her bir projenin bütçe hareketleri elektronik ortamda izlenmekte,
kullanılabilir bütçe tutarları ile birimin taahhütlerinin izlenmesi sonucunda birimin bankadaki aktif kullanılmayan tutarları vadeli hesapta tutularak mali kaynakların
değeri korunmaktadır. Projelerin bütçe kullanımları ve bütçe limitleri yazılım sistemi tarafından kontrol edilmekte ve bütçe aşımlarına izin verilmemektedir.

YÖK BAP Yönetmeliği için tıklayınız

KAYÜ BAP Yönetmeliği için tıklayınız

KAYÜ BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız

Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

26 Kasım 2016 YÖK Bap Yönetmeliği

BAP Yönergesi

5.3- Araştırma Yetkinliği

Birim, Araştırma yetkinliğinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için olanaklar sunulmaktadır. Araştırmacılar proje başvurularını tümüyle elektronik ortamda
gerçekleştirebilmekte, başvurularının bulunduğu aşamaları sistem üzerinden izleyebilmekte ve Komisyonun revizyon taleplerini sistem üzerinden
gerçekleştirebilmektedir. Araştırmacılar projeleri kapsamında gerçekleştirdikleri yayınlarını AVESİS sisteminden çekerek BAPSİS sistemine aktarmak suretiyle
Komisyon değerlendirmesine sunabilmektedir. Araştırmacılar devam etmekte olan projeleri kapsamında rapor sunma, ek süre, ek bütçe, harcama kaleminde
değişiklik, proje ekibinde değişiklik vb. tüm taleplerini elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir. Araştırmacılar yazılım sistemi üzerinden görev aldıkları devam
etmekte olan projeler veya tamamlanmış projelere yönelik kapsamlı bilgilere erişebilmektedir. Araştırmacılar Birimimiz tarafından desteklenen görev aldıkları
projelere ilişkin bir yazıyı sistem üzerinden otomatik olarak üretebilmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlar arası işbirliklerini, disiplinler arası girişimleri özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Bu kapsamda aşağıda
belirtilen proje türleri yönerge ve uygulama esaslarımıza dahil edilmiştir.

• Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP)

• Uluslararası Araştırma İş birliği Projeleri (UİP)

• Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi (EFP)
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Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Bap Proje Başvuru Kabul ve Sonuç Yazısı-1

Bap Proje Başvuru Kabul ve Sonuç Yazısı-2

BAP Yönergesi

KAYÜ BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

5.4- Araştırma Performansı

Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) ve Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi (AVESİS) kapsamında araştırmacının kapsamlı bilgileri bir ağ
üzerinden birleştirilmiştir. Uluslararası akademik veri tabanları çoğunlukla bilimsel yayınlarla ilgili kayıtlara yönelik indeksler oluşturmakta ve kullanıcılara muhtelif
bilgi ve analizler sunmaktadır. Bununla birlikte kurumların performanslarının değerlendirilmesi, muhtelif konularda çalışan akademisyenlere yönelik bilgilere
erişilmesi, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında eşleştirmeler yapılabilmesi, kaynakların ülkemiz için öncelikli olan alanlara yönlendirilebilmesi gibi pek çok
amaca yönelik olarak kullanılabilmektedir.

Araştırmacıların bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapmış olduğu akademik performansın izlenmesi AVESİS ve BAPSİS sistemi üzerinden çok sayıda yapılan
raporlamalar ile mümkün olabilmektedir.

Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi kabul edilen projeler için BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme
Kılavuzu’ daki koşullar uygulanmaktadır. Performansa dayalı bütçe limiti uygulaması hakkında detaylı bilgi KAYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları ve
Araştırmacı Kılavuzunda yer almaktadır.

(BAPSİS) Proje Süreçleri Yönetim Sistemi için tıklayınız.
(AVESİS)Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi için tıklayınız.

BAP Yönergesi

KAYÜ BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

Kurumsal Raporlar Ekran Örüntüsü

Paydaş Geri Bildirimleri (Anket-1)

Paydaş Geri Bildirimleri (Anket-2)

Araştırma Performansının İzlenmesine Yönelik Toplantı Tutanağı

Desteklenen Proje Bilgisi

Bütçe Dağılımı ve Yıllar itibari ile değişimi

6 - TOPLUMSAL KATKI

6.1- Toplumsal Katkı Stratejisi

Birimimizin, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri bulunmamaktadır.
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6.2- Toplumsal Katkı Kaynakları

6.3- Toplumsal Katkı Performansı

7 - YÖNETİM SİSTEMİ

7.1- Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Birimin yönetsel ve idari kadroları gerekli yetkinliğe sahiptir. KAYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin bağlı olduğu üst birim Kayseri
Üniversitesi Rektörlüğüdür. Birim doğrudan Rektöre bağlı olarak görev yapan öğretim üyesi bir koordinatör tarafından yönetilmektedir. Bağlı olduğu üst yönetici ise
aynı zamanda BAP komisyon başkanı olan Rektör Yardımcısıdır. BAP komisyonu 10 üyeden oluşmaktadır. BAP komisyonu ile ilgili detaylı bilgi ve görev dağılımları
bilimsel araştırma projeleri süreç yönetim sistemi (BAPSİS) web sayfası (https://bapsis.kayseri.edu.tr/üzerinden araştırmacı girişi yapılmak suretiyle
(https://bapsis.kayseri.edu.tr/KomGorevDagilimi.aspx) internet adresinde güncel olarak yer almaktadır.

Birimin öz gelirlerinden fonlanan araştırma projeleri ile ilgili tüm değerlendirme ve karar verme süreçleri Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından
yürütülmekte, Birim bu projelerin süreçlerini Komisyon kararlarına uygun olarak yürütmektedir.

Yönetim Modeli ve Organizasyon Şeması

Bap Komisyon Listesi

BAP Birimi Organizasyon Şeması

BAP Komisyon ve Üyeleri

BAP Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

BAP-Satın-Alma-İş-Akışı-1.docx

7.2- Kaynakların Yönetimi

Kaynakların Ülkemiz ve Üniversitemiz için katma değer yaratma potansiyeli yüksek alanlara yönlendirilmesi kapsamında ( Normal Araştırma Projeleri (NAP), Çok
Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇAP), Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP), Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP), Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ),Uluslararası
Araştırma İşbirliği Projeleri (UİP),Güdümlü Projeler (GDM),Hızlı Destek Projesi (HZP), Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi (EFP),Kariyer Başlangıç Destek
Programlar (KNP),Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LKP) olmak üzere 12 Adet projemiz bulunmaktadır. Araştırma projeleri kapsamında alınmış nitelikli
makine ve teçhizata yönelik envanter araştırmacı, birim ve bölümler düzeyinde kayıt altında tutulmaktadır. Destek programları için bütçe kullanımları sınıflandırılmış,
kırtasiye, bilgisayar, yazıcı vb yaygın olarak talep edilen giderlerin kullanımına yönelik kurallar getirilmiştir. Birimin ve her bir projenin bütçe hareketleri elektronik
ortamda izlenmekte, kullanılabilir bütçe tutarları ile birimin taahhütlerinin izlenmesi sonucunda birimin bankadaki aktif kullanılmayan tutarları vadeli hesapta tutularak
mali kaynakların değeri korunmaktadır. Projelerin bütçe kullanımları ve bütçe limitleri yazılım sistemi tarafından kontrol edilmekte ve bütçe aşımlarına izin
verilmemektedir. Araştırmacılara ödenen avanslar, projeler kapsamında gerçekleştirilen siparişler sistem üzerinden takip edilmektedir.

Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Proje Başvurularının Değerlendirme Süreci

İş Akış Şeması

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrok Kanunu
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6245 Sayılı Harcırah Kanunu

7.3- 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.

Birimde yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler kullanılan yönetim bilgi sistemleri üzerinden anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Tüm süreçler elektronik
ortamda gerçekleştirildiğinden, herhangi bir müdahale olmaksızın doğru, sağlıklı ve anlık veriler kamuoyu ve paydaşların erişimine sunulmaktadır. Ayrıca dönemsel
olarak yürütülen çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili hazırlanan dokümanlar da birimin web sayfası üzerinden kamuoyuna sunulmaktadır. Bu kapsamda kamuoyunu
bilgilendirmeye yönelik bileşenlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

BİLİMAP Ekran Görüntüsü

7.4- Destek Hizmetleri

BİLİMAP, Türkiye’deki tüm BAP Koordinasyon Birimlerinin buluşma noktası olarak geliştirilmiştir. Portal olarak tasarlanan sistemde aşağıdaki bileşenler
bulunmaktadır.

• BAP Birimi mensupları için bilgi paylaşımına yönelik forum

• Tüm üniversitelerin BAP Birimlerinin harcama duyurularının ilan edilmesi ,

• Firmalar için BAP Birimlerinin harcamalarını bir kaynaktan izleme ve üyelik imkanı

• Ar-Ge ile ilgili güncel mevzuat ve gelişmelere yönelik haberler bulunmaktadır.

• BAPSIS sistemini kullanan üniversiteler harcama duyurularını otomatik olarak platforma yansıtabilmektedirler.

Bilimap Ekran Görüntüsü

Bilimap Ekran Görüntüsü-2

Bilimap Ekran Görüntüsü-3

7.5- Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik
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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: 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.

BAP Faaliyet Raporu

BAP 2020-2024 Stratejik Planı

Kayseri Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

8 - SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

8.1- Sonuç

F.1. Sonuç ve Değerlendirme

F.1.1 Kalite Güvencesi Sistemi Birimimiz tarafından BAP Otomasyon sistemi temin edilmiş, sistem Birimimizin uygulama esaslarına ve kurumsal işleyişimize
uygun olarak kullanıma alınmıştır. Sistem başvuru koşulları, projeler kapsamında talep edilebilecek bütçeler, araştırmacıların eş zamanlı olarak görev alabileceği
proje sayıları gibi tüm hususları otomatik olarak kontrol etmesinin yanı sıra, projeler kapsamında rapor sunma süreleri gibi projenin yürütülmesi aşamasına yönelik
tüm süreçleri de otomatik olarak takip etme imkanları sunmaktadır. Sistem desteklenen proje türlerine yönelik sayısal analizler ile harcama süreçleri, projeler
kapsamında temin edilen demirbaş envanteri, projelerden üretilen yayınlar vb. hususlarda oldukça kapsamlı raporlama ve analiz araçları sunmaktadır.

F.1.2 Araştırma ve Geliştirme Birimin misyon ve vizyonuna uygun olarak araştırma hedefleri;

• Bilimsel araştırma proje sayısının arttırılmasıdır.

• Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesidir.

• Üniversitenin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasıdır.

• Ulusal ve uluslararası ortak araştırma proje oluşumlarının artırılmasıdır.

• Üniversitenin marka değerinin yükseltilmesidir.

Bu hedefler doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi yeniden düzenlenerek 14.01.2021 tarihli Kayseri Üniversitesi Senato toplantısında
2021.001.008-01 nolu karar ile kabul edilmiştir. Bu uygulama yönergesi baz alınarak Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme
Kılavuzu hazırlanmıştır. Uygulama yönergesi ve uygulama esasları (https://bapsis.kayseri.edu.tr) web sayfası üzerinden duyurulmuştur.

F.2. Kurumun iyileştirmeye açık yönleri

F.2.1 Kalite Güvencesi Sistemi

Devam eden süreçte birimin ve üniversitenin süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi yönündeki
çalışmalarımız devam etmektedir.

F.2.2 Araştırma ve Geliştirme

İlgili mevzuatta BAP Biriminin tanımı “Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması
ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birim” olarak yapılmıştır. Araştırma için ayrılan kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması,
ulusal ve uluslararası araştırma işbirliği oluşumlarının artırılması, araştırmacı yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, araştırmacılara fikri mülkiyet hakları
ve girişimcilik konularında destek hizmetleri verilmesi ve Ar-Ge’ye ait tüm verilerin sağlıklı bir şekilde toplanarak analiz edilip yönetim politikalarının belirlenmesi
süreçlerinde bu verilerden faydalanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde kurumun Ar-Ge potansiyelinin yükseltilebilmesi için, Ar-Ge
süreçlerinin bütünlük içerisinde ve birbirini besleyecek şekilde yürütülmesi çok önemlidir.

https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/e2ab8ab2-d0bb-4e04-b946-a2facded2dc5.pdf
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/2b7e90d2-83ce-428d-a3d9-a90cdff6f42b.pdf
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/b5576d1d-3226-47bb-8441-5ee17debe280.png
https://kidr.kayseri.edu.tr/Kanit/2020/rektorluge-bagli-birimler/bilimsel-aras-kor/8492ee19-c807-4ee6-9f8f-1a6aeb3428ac.png

	KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
	BİLİMSEL ARAŞ. KOR.
	2020 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu
	1 - ÖZET
	1.1- Özet

	2 - BİRİM HAKKINDA BİLGİLER
	2.1- Birim Hakkında Bilgiler

	3 - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
	3.1- Misyon ve Stratejik Amaçlar
	3.2- İç Kalite Güvencesi
	3.3- Paydaş Katılımı
	3.4- Uluslararasılaşma

	4 - EĞİTİM ve ÖĞRETİM
	4.1- Programların Tasarımı ve Onayı
	4.2- Öğrenci Kabulü ve Gelişimi
	4.3- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
	4.4- Öğretim Elemanları
	4.5- Öğrenme Kaynakları
	4.6- Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

	5 - ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
	5.1- Araştırma Stratejisi
	5.2- Araştırma Kaynakları
	5.3- Araştırma Yetkinliği
	5.4- Araştırma Performansı

	6 - TOPLUMSAL KATKI
	6.1- Toplumsal Katkı Stratejisi
	6.2- Toplumsal Katkı Kaynakları
	6.3- Toplumsal Katkı Performansı

	7 - YÖNETİM SİSTEMİ
	7.1- Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
	7.2- Kaynakların Yönetimi
	7.3- Bilgi Yönetim Sistemi
	7.4- Destek Hizmetleri
	7.5- Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

	8 - SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
	8.1- Sonuç




