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BİRİM HAKKINDABİLGİLER
Siirt Üniversitesi bünyesinde yer alan Koordinatörlüğümüzün kuruluş gerekçesi, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine dayanır. Koordinatörlüğümüz, tüm Fakülte,
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Web sayfamız http://bap.siirt.edu.tr/ ve http://siubap.siirt.edu.tr/ olup, yazışma adresimiz ise;
Siirt Üniversitesi Rektörlük B Blok Kat:1Kezer Yerleşkesi-SİİRT.
2.Tarihsel Gelişimi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, üniversitemizin araştırma faaliyetlerini arttırmak ve
bu bağlamda araştırmacılara finansal destek sağlamak amacıyla 2011 yılında kurularak hizmet
vermeye başlamıştır. Koordinatörlüğümüzde halen Dr. Öğr. Üyesi 1 Koordinatör, Dr. Öğr. Üyesi
1 Gerçekleştirme Görevlisi, 1 Daire Başkanı ve 2 Bilgisayar İşletmeni toplam 3 adet çalışma
ofisinde görev yapmaktadır.
3.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Misyonumuz Üniversitemizde, gelişen teknoloji dünyasında bilgi çağını takip eden ve çağın
ilerisine hazırlamak için çalışan bilim insanlarını desteklemektir.
Vizyonumuz, Üniversitemiz bilim insanlarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını
kolaylaştırmak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda etkinliğine ve saygınlığına
katkıda bulunmaktır.
Değerlerimiz; insana, emeğe ve bilgiye saygı, bilimsel ve saydam değerlendirme, bilimsel etik
kurallarına uyum, kaynakların kullanımında verimlilik, hesap verebilirlik ve katılımcı yönetim
anlayışıdır.
Hedeflerimiz; Üniversitemizdeki araştırmacılarının Ar-Ge potansiyelinin artırılması, yüksek
katma değer yaratan araştırmaların sayısının artırılması, ortak araştırma projelerinin artırılması,
Üniversitenin marka değerinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir kalite düzeyinin sağlanmasıdır.

A. KALİTE GÜVENCE SİSİSTEMİ
Kurumun, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu
politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve
süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin yöntemini bu kısımda anlatması beklenmektedir.
Koordinatörlüğümüzde stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve
bu politikaları hayata geçirmek üzere kalite güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme süreçleri
belirlenmiş olup, http://siubap.siirt.edu.tr/ adlı web sayfamızda İşlem Süreçleri El Kitabı şeklinde
yer almaktadır. Desteklenmek üzere BAP Komisyonuna gönderilen yeni proje teklifleri iç
değerlendirme sürecinde, e-BAP otomasyonuna üye ve alanında uzman binden fazla hakem öğretim
üyesine gönderilerek 10 gün içinde gelecek hakem değerlendirmeleri ve akademik birimlerde
çalışan Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarından gelen raporları baz alınarak ölçme ve
izleme sistemi sağlıklı bir şekilde işletilmektedir.
Birimimizde iç ve dış değerlendirme kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen proje ön inceleme
ve kontrol işlemlerinin yanı sıra proje önerilerinde benzerlik uygulaması da kullanılarak projelerde
kopyalamanın önlenmesi ve ileride gerçekleşecek dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçleri
iyileştirme faaliyetlerinde Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma döngüsü
uygulanmaktadır.
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Kalite Politikası
Koordinatörlüğümüz, Üniversitenin Stratejik Planı ile Kalite Güvence Sisteminde belirlenen misyon,
vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergeleri benimsemiş olup bu doğrultuda iyileştirme
çalışmalarına devam etmektedir.BAP Koordinatörlüğü, yürüttüğüçalışmalarla Ar-Ge yönetimi ve
yükseköğretim kurumlarında stratejik yönetim konusunda uluslararası gelişmeleri de takip
ederekpolitikalarını belirlemektedir.

Süreçler ve Hizmet Kalitesinde;
a. Katılımcı yönetim anlayışının uygulanması.
b. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi.
c. Personel niteliğinin yükseltilmesi.
d. Süreçlerin geribildirimlerle süreklilik içerisinde revize edilmesi.
e. Süreç yönetiminde bilişim sistemlerinin etkin olarak kullanılması.
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Kaynakların Verimli ve Etkin Kullanılması;

a. Kaynakların kullanımında israfın önlenmesi.
b. Kaynakların yüksek katma değer yaratacak alanlara yönlendirilmesi.
c. İnsan kaynağının verimli kullanılması.
Bu amaçla araştırma projeleri kapsamında alınmış nitelikli makine ve teçhizata yönelik
envanteraraştırmacı, birim ve bölümler düzeyinde kayıt altında tutulmaktadır. Araştırmacıların
yenidestek başvurularında bu envanter göz önünde bulundurulmakta ve mükerrer alımların
önünegeçilmektedir.
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar
Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata
geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.
İç Süreçler ve Hizmet Kalitesi
BAP biriminin iç süreç ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için belirlenen ve uygulanan politikalar
maddeler halinde verilmiştir.
1. Personele gerekli durumlarda Birimin ilgili olduğu süreçlere yönelik bilgilendirme
dokümanları dağıtılması.
2. Takım ruhunun ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi için çalışanlar arasında sosyal
etkinlikler düzenlenmesi.
3. Birim çalışanlarının araştırmacılarla etkili ve sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmelerinin
desteklenmesi için motive edici değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirilmesi.
4. Birim tarafından desteklenen projelere ait tüm süreçler elektronik ortamda sağlıklı ve hızlı
bir şekilde yürütülmektedir. Bu amaçla günümüz itibariyle konuyla ilgili geliştirilmiş en
kapsamlı yazılım olan Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (e-BAP) kullanılmaktadır
(http://bap.siirt.edu.tr/).
5. Birim personelinin iş yükünün yazılım sistemi üzerinden takip edilmesi ve işlerin personel
arasında dengeli dağılımının sağlanması. Bu kapsamda personel kendisi ve diğer personelin
yürüttüğü süreçlerin boyutunu gözlemleyebilmektedir.
6. Personelin yürüttüğü süreçlerin yazılım sistemi üzerinden yöneticiler tarafından
gözlemlenebilmesi ve personelin işleri tamamlama süreleri ve varsa olası gecikmelerin
kaynağının değerlendirilebilmesi.
7. e-BAP otomasyon sisteminde bulunan gelişmiş raporlama araçları sayesinde birim
tarafından desteklenen tüm projeler ve bu kapsamda yürütülen faaliyetler kapsamlı olarak
raporlanabilmekte ve yapılan değerlendirmelerle Birimin stratejileri süreklilik içerisinde
revize edilmektedir.
8. Otomasyon sistemi ile Birim tarafından desteklenen projeler kapsamında yalnızca BAP
Komisyonunun aldığı kararların uygulanması ve harcama işlemlerinin mevzuata uygun
olarak gerçekleştirilmesi güvence altında tutulmaktadır.
9. Birim tarafından desteklenen projelere yönelik kapsamlı raporlar ve proje özetleri yazılım
sistemi tarafından otomatik olarak güncellenmekte ve pağdaşlar ile palaşılmaktadır
10. Araştırmacılar proje başvurularını tümüyle e-BAP otomasyonu üzrinden elektronik ortamda
gerçekleştirebilmekte, başvurularının bulunduğu aşamaları sistem üzerinden izleyebilmekte
ve Komisyonun revizyon taleplerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir
(http://bap.siirt.edu.tr/).
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11. Araştırmacılar devam etmekte olan projeleri kapsamında rapor sunma, ek süre, ek bütçe,
harcama kaleminde değişiklik, proje ekibinde değişiklik vb. tüm taleplerini e-BAP üzerinde
elektronik olarak sunabilmektedir. Bu durum araştırmacıların birime gelmeden ve basılı
evrak teslim etmeden işlerini yürütmesine olanak sağlayarak zaman kaybını önlemektedir.
12. Araştırmacılar komisyon kararları, yaklaşan rapor verme süresi, yaklaşan proje kapanma
tarihi ve benzeri birçok konuda sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirilmekte ve olası
aksaklıkların önüne geçilmektedir.
13. Araştırmacılar kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre ile otomasyon sistemi üzerinden görev
aldıkları tamamlanmış veya devam eden projelerine yönelik kapsamlı bilgilere erişebilmekte
ve kayıtları elektronik ortamda bilgisayarlarına indirebilmektedir.
14. Projelerin başvuru aşamasından sonuçlanana kadar araştırmacılar için yardımcı bir kaynak
olarak hazırlanan “BAP PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI
BİLGİLENDİRME
KILAVUZU”
e-BAP
otomasyon
üzerinde
(http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28) yayınlanmıştır.
15. e-BAP otomasyon üzerinde dökümanlar menüsü altında araştırmacıların proje başvurusu ve
yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri Yönerge, Yönetmelik, Bap Projeleri
Uygulama Esaslari Ve Araştirmaci Bilgilendirme Kilavuzu ve diğer yardımcı bilgiler ve
bilgilendirme
dokümanları
araştırmacıların
kullanımına
sunulmuştur
(http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28.
16. Araştırmacılar tarafından birime sunulan projeler ile ilgili tüm işlemler aylık olarak yapılan
BAP komisyon toplantısında değerlendirilek birimin web sayfasında yayınlanmaktadır.
Böylece alınan kararlar tüm araştırmacılar ile paylaşılarak şeffaf ve hesap verilebilir bir
durum oluşturuşmaktadır.
17. BAP Komisyonu herhangi bir basılı dokümana ihtiyaç duymaksızın tüm çalışmalarını eBAP otomasyon sistemi üzerinden 7/24 internet ortamında gerçekleştirebilmektedir.
18. Yeni projeler için yürütülen hakem atamaları, değerelendirmeler ve diğer işlemler e-BAP
otomasyon sistemi üzerinde yürütülmektedir. Hakemler projelere ait tüm belge ve bilgilere
erişebilmekte ve değerlendirmelerini elektronik ortamda tamamlayabilmektedir. Hakemler
için değerlendirmelerinde faydalanabilecekleri yol gösterici ölçütler ve yardımcı bilgiler de
sistem üzerinden sunulmaktadır.
19. Projeler için atanan hakemlerin yaptığı bilimsel değerlendirmeler yalnızca Komisyon üyeleri
tarafından görülebilmekte ve bu sayede değerlendirmelerin herhangi bir etki altında
kalmadan yapılması güvence altına alınmaktadır
20. Araştırmacıların sunduğu rapor, talep ve yayın başvuruları hakkında ilgili komisyon üyesi
sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirilmekte ve süreçlerdeki gecikmelerin önüne
geçilmektedir.
21. Proje Başvuruları e-BAP otomasyon sistemi üzerinde üst düzeyde kontrol edilerek
uygulama esaslarına uygun başvuru yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, tüm başvurular
öncelikle Birim personeli tarafından incelenmekte ve varsa olası eksiklik veya hatalar
giderilerek Komisyon Üyelerinin sağlıklı değerlendirme yapmaları ve gereksiz zaman
harcamalarının önüne geçilmektedir.
22. Araştırmacıların görev alabilecekleri proje sayıları, başvuru için taşımaları gereken ön
koşullar, diğer projelerden yerine getirilmeyen yükümlülüklerinin bulunup bulunmaması
gibi hususlar sistem tarafından kontrol edilmekte ve Komisyon üyelerinin ve Birim
personelinin gereksiz iş gücü ve zaman harcamaları engellenmektedir.
23. Araştırmacıların ve görev yapmakta oldukların bölüm ve birimlerin nitelikli makine teçhizat
envanteri Komisyon üyeleri tarafından gözlemlenebilmekte ve bu suretle mükerrer alımlara
yönelik desteklerin önüne geçilebilmektedir.
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24. Komisyon kararları ilgili projelere sistem üzerinden otomatik olarak yansıtılmakta, bu
sayede personelin kararları ayrıca projelere işlemesine gerek kalmamakta, olası hata veya
istenmeyen durumların önüne geçilmektedir.
25. Araştırmacılar, projeleri kapsamında gerçekleştirdikleri yayınları e-BAP sistemine
yükleyerek Komisyon değerlendirmesine sunalarak değerlendirme ve karar süreçleri
kolaylaştırılmıştır
Kuruma Ait Belgeler
Kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere kalite güvencesi süreçleri ve iç
değerlendirme süreçleri belirlenmiş olup, http://siubap.siirt.edu.tr/ adlı web sayfamızda İşlem
Süreçleri El Kitabı şeklinde yer almaktadır.
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İyileştirme Kanıtları


Kalite politikası ve kültürünün birim içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik
uygulamalar yapılmaktadır.

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.
Birim tarafından desteklenen projeler kapsamında mal ve hizmet alımı yapılan firmaların kayıtları
ve taahhütlerini yerine getirme başarımları yazılım sistemi üzerinden izlenmekte ve taahhütlerini
yerine getirmeyen veya aksatan firmalar tespit edilerek tedbir alınmaktadır.
Aynı yazılım sistemini kullanan 50'den fazla üniversitenin kayıtlarından oluşan bir firma/şirket
veritabanı sayesinde birimlerin harcamalarında fiyat teklifi alabilecekleri ve maliyetleri sağlıklı
şekilde belirleyebilecekleri önemli bir satın alma/ilan sayfası bulunmaktadır.
Tüm süreçlerin elektronik ortamda ve yüksek otomasyon düzeyinde yürütülmesi sonucunda işlemler
daha kısa sürelerde sonuçlandırılmakta, süreçler daha az sayıda personel ile verimli bir şekilde
yürütülebilmektedir.
Araştırmacıların projeleri kapsamında elde edilen sonuçlardan üretilmiş bildirilerini ulusal ve
uluslararası bilimsel kongrelerde sunmaları için projelerine bütçe eklemelerine belirli sınırlamalar
dahilinde imkân sağlanmıştır. Bu sayede araştırmacıların alanlarındaki bilimsel gelişmeleri takip
etmeleri, tanınırlıkları ve işbirliği oluşumları teşvik edilmiş ve aynı zamanda üniversitemiz adresli
bilimsel yayınların artırılması desteklenmiştir.
A.2. Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri;Kurumun kalite
güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Kalite Komisyonunun yetki, görev ve
sorumlulukları açık şekilde tanımlanmıştır.
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Adı Soyadı
Ubeydullah CANTEMİZ

BAP BİRİM KALİTE KURUL ÜYELERİ
Görevi
Dahili Numarası
Bilgisayar
3877
İşletmeni

2
3
4
5
6
7
8
BAP Birimi KurumİçDeğerlendirmeRaporu(Sürüm2.0)

e-mail Adresi
sanli65@siirt.edu.tr

10

Kuruma Ait Belgeler
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11

İyileştirme Kanıtları
Araştırmacıların yazılım sistemi üzerinden projeleri ile ilgili tüm süreçleri izleyebilmeleri ve gerekli
aşamalarda sistem tarafından otomatik e-postalar ile bilgilendirilmeleri sonucunda araştırmacıların
birimi telefonla aramaları önemli oranda azalmış ve personelin zamanını daha verimli kullanması
sağlanmıştır.
Projelerin bütçe kullanımları ve bütçe limitleri e-BAP yazılım sistemi tarafından kontrol edilmekte
ve bütçe aşımlarına izin verilmemektedir.
Araştırmacılara ödenen avanslar, projeler kapsamında gerçekleştirilen siparişler sistem üzerinden
takip edilmekte, araştırmacılar ve idari personel sistem tarafından otomatik olarak uyarılmakta ve
olası aksaklıkların önüne geçilmektedir.
Desteklenen lisansüstü tez projeleri kapsamında, tez tamamlandıktan sonra en geç iki yıl içerisinde
sonuçlardan hakemli dergilerde makale ve bildiri yayımlanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede
tez sonuçlarından yayın üretilmesi ve üniversitemiz adresleri yayın ve atıfların artırılmasının teşvik
edilmesi sağlanmıştır.
A.3. Paydaş Katılımı;İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların
(işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, hakemler) kalite güvencesi sistemine
katılımı ve katkı vermeleri sağlanmaktadır.



Kurumun iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı sağlanmaktadır.
Kurumun dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı ve bunlara ilişkin
bilgilendirilme mekanizmaları mevcuttur.
İlgili ölçüte ait kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Koordinatörlüğümüzde iç paydaş olan Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonları karar alma ve
iyileştirme süreçlerine katılım sağlanmaktadır.

BAP Birimi KurumİçDeğerlendirmeRaporu(Sürüm2.0)
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Teslim alınan proje dosyaları incelenmek üzere e-BAP sistemi üzerinden dış paydaş olan hakemlere
gönderilerek gerekli katkı alınmaktadır.
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2019 Yılında e-BAP üzerinden paydaş olan hakemlere gönderilerek değerlendirilmesi istenen ve kabul edilen projeler.
No
1

2

Proje Kodu ve Türü
2019-SİÜFEB-012 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-010 - Yüksek
Lisans Tez Projesi

2019-SİÜFEB-011 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
3
4
5

6
7

2019-SİÜSOS-016 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-015 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜSOS-014 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜSOS-013 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-017 - Yüksek
Lisans Tez Projesi

8

9

10

2019-SİÜFEB-018 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-020 - Yüksek
Lisans Tez Projesi

2019-SİÜFEB-019 - Yüksek
11 Lisans Tez Projesi

12

13

2019-SİÜSOS-025 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-024 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-021 - Yüksek
Lisans Tez Projesi

14
2019-SİÜFEB-023 - Yüksek
15 Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-022 - Yüksek
16 Lisans Tez Projesi
2019-SİÜFEB-027 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
17
2019-SİÜFEB-026 - Yüksek
Lisans Tez Projesi
18

19

2019-SİÜSOS-028 - Yüksek
Lisans Tez Projesi

Proje Adı
Tek Yıllık Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Verim ve Verim
Unsurları ile Ot ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) ve Tavuk
Gübresi Uygulamalarının Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri
Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
ACC Deaminaz (1-amin-cyclopropone-1-cardoxylic acid
deaminase) Aktivitesi Gösteren Bitki Gelişimini Teşvik Edici
Bakteri(PGPB) Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda
Gelişme, Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi
421 NUMARALI SİİRT ŞER'İYYE SİCİLİ METİN
ÇEVİRİSİ VE DEĞERLENDİRMESİ
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile
Biberlerde Pestisit Tayini
Okul Öncesi Yöneticilerinin Paternalist (Babacan) Liderlik
Davranışları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki
(Batman İli Örneği).
Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin İnformel İlişki Düzeyleri İle
Farklılıklara Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişki
YARIKLI KUVARS TÜP-ATOM TUZAĞI ATOMIK
ABSORPSIYON SPEKTROFOTOMETRESİ
KULLANARAK POTASYUM ETIL KSANTAT İLE
OLUŞAN MOLIBDEN KOMPLEKSININ ÖNDERIŞTIRME
KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
Siirt Yöresinde Yerel Sebze Genotiplerinin Toplanması
Morfolojik ve Pomolojik Karakterizasyonlarının Yapılması ve
Çoğaltılması
Kuraklığa Tolerantlıkları Belirlenen Farklı Karpuz
Genotiplerinin Kök Haritalarının Çıkarılması ve Citrulline ile
Arginine İçeriklerinin Belirlenmesi
Saf ve Katkılı Çinko Magnezyum Oksit Nanopartiküllerin
Karakterizasyonu
SABAHATTİN ALİ ÖYKÜLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATI
İLKELERİNE UYGUNLUĞU VE TÜRKÇE EĞİTİMİNE
KATKILARI
Yarıklı Kuvars Tüp-Atom Tuzağı Atomik Absorpsiyon
Spektrofotometresini Kullanarak Kromun Mikro
Ektstraksiyonla Önzenginleştirme Koşullarının Belirlenmesi
Isıl İşlem Görmüş Tüketime Hazır Gıda Ürünlerinin Tüketimi
Süresince Meydana Gelen Mikrobiyolojik Risklerin
Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Siirt Büryan Kebabı
Örneği
Katkısız ve Katkılı NiO/Aktif Karbon Nanoparçacıkların
Fotokatalitik Uygulamaları
Siirt İli Koşullarında Patateste Farklı Azot Dozu
Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi
Siirt Ekolojik Koşullarında Tıbbi Adaçayında (Salvia
officinalis) Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin ve Diürnal
Varyabilitenin Verim ve Uçucu Yağ Oranı/Kalitesi üzerine
Etkisi
Işkın (Yabani Ravent; Rheum ribes L.) İlaveli Yenilebilir Film
ve Kaplama Üretimi ve Gıda Endüstrisinde Kullanım
Potansiyelinin Araştırılması
Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 2713 ve 06 Mil Yz A 2762
Numaralı Şiir Mecmuaları (İnceleme, Metin ve Mestap'a Göre
Tasnifi)
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Hakem Kabul
Durumu

Hakem
Değerlendirme
Kararı

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli

Kabul edildi

Desteklenmeli
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A.3. Paydaş Katılımı
Koordinatörlüğümüzde tanımlı paydaş listesi:
Sıra
No

001

Paydaş Adı

Akademik birimler

İç

Dış

x

Temel
Paydaş

Stratejik
Paydaş

Paydaş
Sebebi

Paydaş Beklentisi

Etki

Önem

Sonuç

x

BAP destekli
projeler

Gerçekleştirilmek istenen
projeler için başlangıçtan
tamamlamaya kadar geçen
süre boyunca hizmet
desteği ve bilgi paylaşımı

güçlü

önemli

birlikte
çalış

Mevzuata uygun
faaliyetlerde bulunabilmek
için işbirliği ve teknik
destek sağlanması

güçlü

önemli

birlikte
çalış

002

İdari birimler-Bilgi
İşlem Daire
Başkanlığı

x

x

YÖK
mevzuatı
gereğince
kurum içi
hizmet
paylaşımı

003

İdari birimler
(Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı)

x

x

Bütçe ve
satın alma
işlemleri

Hatasız ve gecikmesiz
bütçeleme, satın alma
işlemleri için işbirliği

güçlü

önemli

birlikte
çalış

004

Öğrenciler

x

x

Proje
görevleri

Burs desteği, bilgi
paylaşımı

güçlü

önemli

birlikte
çalış

005

Proje destek
kuruluşları
(TÜBİTAK,AB,DİKA,
GAP)

BAP destekli
projeler

Gerçekleştirilmek istenen
projeler için başlangıçtan
tamamlamaya kadar geçen
süre boyunca bilgi
paylaşımı ve finansal
destek

güçlü

önemli

birlikte
çalış

zayıf

önemli

çalışmal
arına
dahil et

güçlü

önemli

birlikte
çalış

güçlü

önemli

birlikte
çalış

güçlü

önemli

birlikte
çalış

x

x

006

Tedarikçiler

x

x

Satın alma
işlemleri

Proje faaliyetlerinde
kullanılmak üzere talep
edilen mal ve hizmetin
belirlenmesi, ödeme
işlemlerinin gecikmemesi

007

Akademik Personel
ve Üniversiteler

x

x

BAP destekli
projeler

Proje ortaklığı

008

TAGEM (Tarımsal
Araştırmalar ve
Politikalar Genel
Müdürlüğü)

x

009

Hazine ve Maliye
Bakanlığı, GAP

x

x

x

Gerçekleştirilmek istenen
projeler için başlangıçtan
BAP destekli tamamlamaya kadar geçen
projeler
süre boyunca bilgi
paylaşımı ve finansal
destek
Gerçekleştirilmek istenen
projeler için başlangıçtan
tamamlamaya kadar geçen
Proje Desteği
süre boyunca bilgi
paylaşımı ve finansal
destek

Koordinatörlüğümüzün proje yönetim işlemlerinde iç ve dış paydaşlarımızın karar alma süreçlerine
katılımı sağlanmaktadır.
BAP Birimi KurumİçDeğerlendirmeRaporu(Sürüm2.0)
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İyileştirme Kanıtları
 İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar.
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 paydaşların erişimine
sunulmaktadır. Ayrıca dönemsel olarak yürütülen çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili hazırlanan
dokümanlar da birimin web sayfası üzerinden kamuoyuna sunulmaktadır.
Koordinatörlüğümüzce desteklenen projelere ait raporlar e-BAP sistemi http://bap.siirt.edu.tr/
üzerinden paylaşılmaktadır.
Koordinatörlüğümüzce desteklenen projelere ait raporlar e-BAP sistemi http://bap.siirt.edu.tr/
üzerinden paylaşılmaktadır
Proje Kodu ve Türü
2015-SİÜFEB-11 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2015-SİÜFEB-09 - Münferit
(Araştırma) Proje

2016-SİÜFEB-07 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2016-SİÜFEB-18 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2016-SİÜFEB-23 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2016-SİÜFEB-26 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2016-SİÜFEB-25 - Münferit
(Araştırma) Proje
2017-SİÜFEB-11 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2017-SİÜZİR-17 - Münferit
(Araştırma) Proje
2017-SİÜFEB-21 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2017-SİÜZİR-32 - Münferit
(Araştırma) Proje
2017-SİÜSYO-31 - Münferit
(Araştırma) Proje

Proje Adı
Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim
Zamanlarının Bazı Nohut Çeşitlerinde Verim,
Verim Öğeleri ve Nodülasyon Üzerine Etkileri.
Bazı Termofilik Bacillus Türlerinden
Ekstrasellüler Alfa-Amilaz Üretiminin
Araştırılması.
Bal, Bal Tozu, Polen, Propolis ve Arı Sütü
Ekstraktlarının Tiyoredoksin Redüktaz Enzim
Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin İn Vitro
Şartlarda Araştırılması
Kızıltepe Ovası Koşullarında Bazı Aspir
(Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Farklı
Sıra Arası Mesafenin Verim ve Verim Ögeleri
Üzerine Olan Etkisi
SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜS
ALANINDA BULUNAN KEKİK ve
KANTARON TÜRLERİNİN
MORFOLOJİLERİNİN VE KALİTE
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.
Çinko Uygulamasının Pamukta Verim, Lif
Kalite Kriterleri ve Bitki Gelişimine Etkisinin
Belirlenmesi
Bor Elementinin Farklı Uygulamalarının
Pamukta Verim, Besin Maddesi Alınımı ve Lif
Kalite Özelliklerine Etkisi
Siirt ili ve çevre ilçelerinde satışa sunulan süt ,
peynir ve yoğurttaki platin miktarını ICP-MS
cihazını kullanarak tespit etmek.
Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı
Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinde
Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi
İHA İmgelerinden Bilgisayar Görüsü
Kullanılarak Ağaç Sayısı Kestirimi
Farklı Ses Tipleri ve Şiddetlerinin Sümbül
(Hyacinthus orientalis L.) Bitkisinin Gelişimi
ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi
Polimer Elektrolit Membran Yakıt
Hücrelerisinin Modifiye Edilmiş Katalizörlerle
Eletrot Tasarımı

Başlangıç-Bitiş Tarihi

Tamamlanma
Tarihi

12-05-2015 - 12-05-2017

26.06.2019

25-05-2015 - 25-10-2018

15.03.2019

25-05-2016 - 25-05-2019

26.11.2019

28-10-2016 - 28-10-2018

13.02.2019

07-11-2016 - 07-02-2019

19.09.2019

09-11-2016 - 09-11-2019

26.11.2019

09-11-2016 - 09-11-2019

26.06.2019

09-03-2017 - 09-03-2018

15.03.2019

03-04-2017 - 03-04-2020

26.11.2019

04-04-2017 - 04-04-2019

25.09.2019

10-04-2017 - 10-02-2019

15.03.2019

10-04-2017 - 10-07-2019

16.09.2019

BAP Birimi KurumİçDeğerlendirmeRaporu(Sürüm2.0)
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2017-SİÜFEB-37 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2017-SİÜFED-39 - Münferit
(Araştırma) Proje
2017-SİÜFEB-40 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2017-SİÜZİR-49 - Münferit
(Araştırma) Proje

Siirt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen C.
syriaca B. Tipleri ile C. scolymus L. Türü
(Sakız) Enginarlarında Etken Madde Tespiti
Zaman Kesirli Gaz Dinamik Denklemlerin
Yaklaşık Çözümleri Üzerine
Başlangıç Değer Problemlerinin Çekirdek
Üreten Metod ve Grup Koruma Metodu İle
Çözümü
Buğdayda ACCD (1- amino-cyclopropone-1carboxylic acid deaminase) Özelliği Gösteren
Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB)
Uygulamalarının Kuraklık Stresi Üzerine
Etkisinin Belirlenmesi

16-05-2017 - 16-03-2019

15.03.2019

17-05-2017 - 17-01-2019

15.03.2019

17-05-2017 - 17-07-2019

27.06.2019

22-05-2017 - 22-02-2019

15.03.2019

22-05-2017 - 22-05-2019

16.09.2019

22-05-2017 - 22-01-2020

26.11.2019

24-05-2017 - 24-05-2019

26.06.2019

25-05-2017 - 25-11-2018

26.11.2019

2017-SİÜFEB-62 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

Hyacinthella siirtensis Matthew (Siirt
Sümbülü) Türünde In Vitro Mikroçoğaltım ile
Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar
Humik Asit ve Bitki Gelişimini Teşvik Edici
Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Buğdayda
Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Farklı Yerleşim Yerlerinde Yaşayan Farklı Yaş
Grubundaki Akademik Personelin İş Doyumu
ve Tükenmişlik Durumlarının Karşılaştırılması
Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık
ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin
(Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal
Parametrelerin İncelenmesi

2017-SİÜZİR-64 - Münferit
(Araştırma) Proje

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.)
Rizobakterilerin (ACC deaminaz enziminin)
Kök Gelişimine Etkisi

25-05-2017 - 25-11-2018

15.03.2019

2017-SİÜZİR-70 - Münferit
(Araştırma) Proje

Siirt Yöresinde Yetişen, Antepfıstığına Anaç
Olabilecek Değişik Pistacia Türlerinin Fidanlık
Performanslarının Belirlenmesi
06-06-2017 - 06-08-2019

16.09.2019

2017-SİÜZİR-46 - Münferit
(Araştırma) Proje

2017-SİÜZİR-47 - Münferit
(Araştırma) Proje
2017-SİÜSYO-56 - Münferit
(Araştırma) Proje

2017-SİÜSYO-78 - Münferit
(Araştırma) Proje
2017-SİÜSOS-82 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2017-SİÜFEB-84 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2017-SİÜFEB-83 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2017-SİÜFEB-86 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2017-SİÜFEB-88 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2017-SİÜFEB-89 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2017-SİÜFEB-93 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

Bacillus Türlerinden α-Amilazın Klonlanması
ve Karakterizasyonu
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt
Sancağının İdari ve Sosyo Ekonomik Durumu
Bazı Sülfonamid Bileşiklerinin Karbonik
Anhidraz Enzimi Üzerine In Vitro Etkilerinin
Araştırılması
Bazı Oksadiazol sübstitüye türevli bileşiklerin
Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine In Vitro
Etkilerinin Araştırılması
Sodyum Bor Hidrürlü Bir Hidrojen Üretim
Sisteminde Farklı Kil Bazlı Katalizörlerin
Hidrojen Üretimine Etkileri
BAKTERİ VE NPK UYGULAMALARININ
SÜMBÜL BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE
BESİN ELEMENTİ ALIMI ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bazı Sülfonamid bileşiklerinin Polifenol
Oksidaz Enzimi Üzerine In Vitro Etkilerinin
Araştırılması
AMONYUM BOR HİDRÜR HİDROLİZİ
İÇİN AKTİF KARBON DESTEKLİ METAL
KATALİZÖRLERİN SENTEZLENMESİ

20-06-2017 - 20-06-2018

13.02.2019

05-09-2017 - 05-09-2018

29.04.2019

06-09-2017 - 06-06-2019

26.11.2019

06-09-2017 - 06-06-2019

26.11.2019

27-11-2017 - 27-02-2019

19.09.2019

30-11-2017 - 30-05-2019

17.09.2019

01-12-2017 - 01-04-2019

26.11.2019

14-12-2017 - 14-04-2019

26.11.2019
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2018-SİÜFEB-006 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

BADEM KABUĞUNDAN AKTİF KARBON
ÜRETİMİ VE KATALİZÖR DESTEK
MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI
14-12-2017 - 14-12-2018
DEĞİŞİK KÖMÜR NUMUNELERİ
ÜZERİNE SOĞUK PLAZMANIN
ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE
ADSORPSİYON UYGULAMALARI
14-12-2017 - 14-12-2018
Ba3X2S7 (X=Zr, Ti, Hf) tipi RuddlesdenPopper sülfid bileşiklerin farklı fazlarda
yapısal, mekanik, elektronik ve optik
özelliklerinin ab- initio yöntemiyle incelenmesi 22-01-2018 - 22-08-2019

2018-SİÜFEB-008 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

Ce, Mo ve La katkılı ZnS Nanopartiküllerin
Karakterizasyonu ve Özelliklerinin
İncelenmesi

2017-SİÜFEB-95 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2017-SİÜFEB-96 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2018-SİÜFEB-DR-009 - Doktora
Tez Projesi

2018-SİÜFEB-010 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2018-SİÜFEB-012 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2018-SİÜSOS-016 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2018-SİÜFEB-019 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

HAREKET TANIMA SİSTEMLERİ
Prebiyotik içeren inek sütü üretimi için
Aspergillus oryzae β-galaktozidazının
karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile
immobilizasyonu
Kesirli Diferansiyel Denklemlerin Çekirdek
Üreten Metod İle Çözümleri
Karikatüre Dayalı Uygulamaların Okul Öncesi
Dönemdeki Çocukların Duygusal Zekâ ve
İletişim Becerilerine Etkisi
Ksilandan ksilooligosakkarit üretimi için
Neocallimastix patriciarum ksilanazın
karboksile çok duvarlı karbon nanotüpler ile
immobilizasyonu

19.09.2019

19.09.2019

26.11.2019

24-01-2018 - 24-01-2019

26.11.2019

06-03-2018 - 06-03-2020

9.10.2019

19-03-2018 - 19-09-2019

26.11.2019

26-04-2018 - 26-04-2019

13.02.2019

27-04-2018 - 27-05-2019

25.09.2019

30-04-2018 - 30-04-2019

24.05.2019

30-05-2018 - 30-03-2019

15.03.2019

18-07-2018 - 18-02-2019

15.03.2019

20-09-2018 - 20-03-2020

26.11.2019

13-11-2018 - 13-09-2019

26.11.2019

27-11-2018 - 27-07-2019

16.09.2019

27-11-2018 - 27-11-2019

16.09.2019

27-11-2018 - 27-07-2019

16.09.2019

2018-SİÜİLH-052 - Münferit
(Araştırma) Proje

Salisilik Asit Uygulamalarının Biber
(Capsicum anuum L.) Fidelerinde Soğuğa
Tolerantlık ve Gen İfadesi Üzerine Etkileri
Proje Başlığı: Okul Müdürlerinin Denetim
Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin
Belirlenmesi (Bir Karma Yöntem Araştırması)
Farklı Susam Genotiplerinin Siirt İli
Koşullarında Yetiştirilme Olanaklarının
Araştırılması1
Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf
Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi
Sodyum bor hidrürün asit katalizörlü
metanoliz&etanoliz reaksiyonlarından bir
enerji taşıyıcısı olarak hidrojen üretimi
BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNDE
BAZI YAĞMURLAMA BAŞLIK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Molla Halil es-Si'irdî'nin "Telmîhu'l-îsâgojî bi
ziyâdeti televvuhin mine'l-mültecî" Adlı
Eserinin Tahkikli Neşri

2018-SİÜEĞT-054 - Münferit
(Araştırma) Proje

Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının
öğrencilerin matematik tutumuna,
matematiksel düşünme düzeyine, kavramları
öğrenme başarısına etkisi ve bu konudaki
görüşleri

27-11-2018 - 27-06-2019

26.06.2019

2018-SİÜMÜH-028 - Münferit
(Araştırma) Proje

Siirt'e Özgü Zivzik Narı Suyunun, geleneksel
yöntemle üretilen kefir üzerine etkilerinin
araştırılması.

27-11-2018 - 27-07-2019

16.09.2019

2018-SİÜFEB-021 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2018-SİÜSOS-015 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2018GAP004 - GAP
2018-SİÜSOS-026 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2018-SİÜMÜH-056 - Münferit
(Araştırma) Proje
2018-SİÜZİR-036 - Münferit
(Araştırma) Proje
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2018-SİÜEĞT-061 - Münferit
(Araştırma) Proje
2018-SİÜEĞT-062 - Münferit
(Araştırma) Proje

2018-SİÜZİR-030 - Münferit
(Araştırma) Proje
2018-SİÜFEB-076 - Yüksek Lisans
Tez Projesi
2019-SİÜFEB-003 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

2019-SİÜFEB-005 - Yüksek Lisans
Tez Projesi

Akıl ve Zeka Oyunlarının Matematik ve Fen
Öğretmen Adaylarının Problem Çözme
becerilerine Etkisi
Öğrencilerin "Masal Anlatıcılığı"
Farkındalığını Geliştirme Çalışması (Siirt
Üniversitesi Örneği)
Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zizvik Narına
(Punica granatum L.) Ait Klonların Filogenetik
Analizi ve Antioksidant İçeriklerinin
Belirlenmesi
Saccharomyces cerevisiae invertazın
karboksillenmiş çok duvarlı karbon nanotüpler
üzerine immobilizasyonu
Bal Kabağı ve Nar Kabuğu Tozu ile
Zenginleştirilmiş Hazır Tarhana Çorbası
Üretimi
Farklı Kalay (Sn) Konsantrasyonlara Sahip
Aktif Karbon Destekli Kalay Katkılı Çinko
Sülfür (Zns) Ve Kadmiyum Sülfür (Cds)
Nanoparçacıkların Sentezlenmesi Ve Onların
Foto katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi

27-11-2018 - 27-05-2019

26.06.2019

27-11-2018 - 27-05-2019

16.09.2019

27-11-2018 - 27-05-2019

16.09.2019

26-12-2018 - 26-08-2019

20.09.2019

26-12-2018 - 26-12-2019

26.11.2019

26-12-2018 - 26-12-2019

26.11.2019

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Birimimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmamaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve
nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan
iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.
C.1. Araştırma Stratejisi
Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve
toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir.
Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve
toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmektedir.
Birimin stratejileri ve politikaları konusunda farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Koordinatör
tarafından yılda en az bir kez personele yönelik bilgilendirme sunumu yapılmaktadır. Personele
gerekli durumlarda Birimin ilgili olduğu süreçlere yönelik bilgilendirme dokümanları dağıtılmakta
ve takım ruhunun ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi için çalışanlar arasında sosyal etkinlikler
düzenlenmektedir.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
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Kuruma Ait Belgeler




Kurumun araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları,
Üniversitenin öncelikli alanları,
Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri.

Birimimizde araştırmacıların görev alabilecekleri proje sayıları, başvuru için taşımaları gereken ön
koşullar diğer projelerden yerine getirilmeyen yükümlülüklerinin bulunup bulunmaması gibi
hususlar sistem tarafından kontrol edilmekte ve Komisyon üyelerinin ve Birim personelinin gereksiz
iş gücü ve zaman harcamaları engellenmektedir.
Araştırmacıların ve görev yapmakta oldukların bölüm ve birimlerin nitelikli makine teçhizat
envanteri Komisyon üyeleri tarafından gözlemlenebilmekte ve bu suretle mükerrer alımlara yönelik
desteklerin önüne geçilebilmektedir.
BAP Komisyonu kararları ilgili projelere sistem üzerinden otomatik olarak yansıtılmakta, bu sayede
personelin kararları ayrıca projelere işlemesine gerek kalmamakta, olası hata veya istenmeyen
durumların önüne geçilmektedir.
Komisyon üyelerinin sorumlu olduğu proje sayıları, görevlerini sonuçlandırma süreleri sistem
üzerinden kayıt altına alınmakta ve performansları izlenmektedir
İyileştirme Kanıtları


Birimin araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair
uygulamalar/kanıtlar bulunmaktadır.

Birimde yürütülen harcama işlemlerine yönelik değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmekte ve bu
toplantılarda varsa yaşanan zorluklar ve karşılaşılan güçlükler tartışılmakta, çözüm önerileri ortaya
konmakta ve tüm süreçler değerlendirilmektedir.
Belirli aralıklarla tüm birim çalışanlarının katılımı ile Koordinatör yönetiminde iç süreçlere yönelik
değerlendirme ve gelişmeler konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.
C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
Koordinatörlüğümüzde mevcut hiçbir personelin kadrosu olmayıp, birimimizde görevlendirilen
araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçler personelin kadrosunun
bulunduğu birimler ile Rektörlük tarafından yapılmaktadır.
Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmekte,
değerlendirmekte ve sonuçlarını yayımlamaktadır.


Bu kapsamda; Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması,



Uluslararası standartlarda arşivler oluşturulmasının desteklenmesi,



Araştırmaların etkilerinin ve araştırmalara yapılan atıfların artırılması,
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Bilgiye kolay erişim sayesinde bilimsel gelişimin hızlanmasına katkı sağlamak,



Üretilen bilginin kamu ve bilim camiasının denetimine açılmasının sağlanması,



Akademik, bilimsel ve kurumsal verilere yönelik mirasın koruma altına alınması ve



Kamu kaynaklarının kullanılmasında şeffaflık ve hesap verebilirliğin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler


Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere yönetmelik ve
yönerge bulunmaktadır

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler
Proje bilgilerinin e-BAP sisteminde ve internet ortamında yayımlanması ile araştırma işbirliklerinin
desteklenmesi, araştırmacıların tanınırlığının ve projelerin katma değer yaratma potansiyelinin
artırılması, kurumsal hafıza oluşturulması, mükerrer çalışmaların ve bilimsel intihalin önüne
geçilmesi ve üniversitemizin elektronik ortamdaki varlıklarının artırılarak URAP gibi sıralama
sistemlerinde üstünlük elde etmesine yönelik politikalar desteklenmiştir.
C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi
Kanıtlar
 Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
C.2 Araştırma Kaynakları
Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı
ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış
paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir.
C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali
Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmakta ve
bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politika ve stratejiler geliştirmektedir.
Birimimiz, araştırma-geliştirme alanındaki strateji ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli kaynaklarını planlama, tedarik etme ve kullanma yöntemleri
BAP Birimi KurumİçDeğerlendirmeRaporu(Sürüm2.0)

22

geliştirmekte, araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlamaya dönük çalışmalar
yapmakta ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek için çeşitli mekanizmalar
oluşturmaktadır.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler


Araştırma-Geliştirme bütçesi.

Tarih
Dönem Açıklama
11.12.2019 2019 2018 Yılı Bütçe Ödeneğinden Kalan-Likit

Tutar(TL)
43000

11.12.2019 2019 Döner Sermaye ve Tezsiz Y. Lisans Gelirleri
11.12.2019 2019 2019 Yılı Bütçesinden Aktarılan
C.2.2. Üniversite içi kaynaklar
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gelirlerinden aktarlan tutarlarlar ile Enstitülerin Tezsiz Yüksek
Lisans Harç Gelirlerinden aktarılan tutarlardır.
C.2.3.Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri)
Merkezi Yönetim Bütçesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığından aktarılan tutarlardır.

D. TOPLUMSAL KATKI
D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi
Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel,
bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir.
D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi
Birimimiz, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen
ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmektedir.
Birimin stratejileri ve politikaları konusunda farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Koordinatör
tarafından yılda en az bir kez personele yönelik bilgilendirme sunumu yapılmaktadır. Personele
gerekli durumlarda Birimin ilgili olduğu süreçlere yönelik bilgilendirme dokümanları dağıtılmakta
ve takım ruhunun ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi için çalışanlar arasında sosyal etkinlikler
düzenlenmektedir.
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Kanıtlar
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
2019 Yılında uygılanan ankete ait bazı sorular.
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D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı, Olgunluk düzeyi
Yeni proje teklifi için hakem tarafından gönderilen değerlendirme formu.
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Kanıtlar
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için;
Http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=iletisim Web sayfası oluşturulmuştur.

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları
Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve
mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır.
D.2.1. Kaynaklar
Kanıtlar
Koordinatörlüğümüzde 2019 yılında sosyal sorumluluk projesi bulunmamaktadır. Proje
çalışmalarına ayrılan bütçemiz:
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Tarih
Dönem Açıklama
11.12.2019 2019 2018 Yılı Bütçe Ödeneğinden Kalan-Likit

Tutar(TL)
43000

11.12.2019 2019 Döner Sermaye ve Tezsiz Y. Lisans Gelirleri
11.12.2019 2019 2019 Yılı Bütçesinden Aktarılan

D.3. Toplumsal Katkı Performansı
Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak
izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir.
D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi
Olgunluk düzeyi
Kanıtlar
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Koordinatörlüğümüz faaliyetlerine dair izleme ve iyileştirme çalışmalarını belirlemek
üzere gerektiğinde anket düzenlemektedir.
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E. YÖNETİM SİSTEMİ
Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna
ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari
yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar
gerekli yetkinlikte olmalıdır.
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine
dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki
Yönetmelik uyarınca; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini
tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin
değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi,
sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle
görevlidir. Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin; işlemlerini bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından genel hükümlere göre idari sorumluluğu ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Harcama yetkilisinin mali
sorumluluğu bulunmaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının
başkanlığında, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri
Müdürleri ile Üniversite Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen yedi (7) öğretim
üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilerek seçilen Komisyon
üyelerinin görev süresi dört (4) yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki
görevleri de kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını
beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon toplantılarına resmi izin,
görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir (1) yıl içerisinde 3 kez
katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon yılda en az iki defa,
Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon en az üye
tam sayısının yarısının katılımı ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşit olması halinde gizli oylama yapılır.
Birimimiz BAP Koordinatörlüğü olarak görev yapmaktadır. Birimimiz doğrudan Rektör
Yardımcısına bağlı olarak görev yapan öğretim üyesi bir koordinatör tarafından
yönetilmektedir. Proje kabul işlemleri, proje takip işlemleri, raporlama işlemleri, satın alma
işlemleri, taşınır mal kayıt işlemleri, bütçe ödenek takip ve banka işlemleri, SGK bildirim ve prim
ödeme işlemleri, burs, avans ve yolluk ödeme işlemleri ve evrak kayıt işlemleri yürütülen
birimimize ait organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.
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Ayrıca birimimizde yürütülen idari ve mali süreçlerle ilgili olarak bir gerçekleştirme görevlisi görev
yapmaktadır. Birimin bütçe ve öz gelirlerinden desteklenen 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.

BAP Birimi KurumİçDeğerlendirmeRaporu(Sürüm2.0)

29

E.2. Kaynakların Yönetimi
Kurum, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve
verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.


Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına
dair uygulamalar/kanıtlar mevcuttur.
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Koordinatörlüğümüzde, araştırmacılar proje başvurularını tümüyle elektronik ortamda
gerçekleştirebilmekte, başvurularının bulunduğu aşamaları sistem üzerinden izleyebilmekte ve BAP
Komisyonu revizyon taleplerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir (http://bap.siirt.edu.tr/).
Araştırmacılar devam etmekte olan projeleri kapsamında rapor sunma, ek süre, ek bütçe, harcama
kaleminde değişiklik, proje ekibinde değişiklik vb. tüm taleplerini birime gelmelerine ve basılı evrak
teslim etmelerine gerek kalmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir.
Araştırmacılar komisyon kararları, yaklaşan rapor verme süresi, yaklaşan proje kapanma tarihi ve
benzeri birçok konuda e-BAP sistemi tarafından otomatik olarak bilgilendirilmekte ve olası
aksaklıkların önüne geçilmektedir.
Araştırmacılar yazılım sistemi üzerinden görev aldıkları devam etmekte olan projeler veya
tamamlanmış projelere yönelik kapsamlı bilgilere erişebilmekte ve kayıtları elektronik ortamda
bilgisayarlarına indirebilmektedir.
E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi


Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına
dair uygulamalar/kanıtlar mevcuttur.

Koordinatörlüğümüzde, araştırmacılar proje başvurularını tümüyle elektronik ortamda
gerçekleştirebilmekte, başvurularının bulunduğu aşamaları sistem üzerinden izleyebilmekte ve BAP
Komisyonu revizyon taleplerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir (http://bap.siirt.edu.tr/).
Araştırmacılar devam etmekte olan projeleri kapsamında rapor sunma, ek süre, ek bütçe, harcama
kaleminde değişiklik, proje ekibinde değişiklik vb. tüm taleplerini birime gelmelerine ve basılı evrak
teslim etmelerine gerek kalmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir.
Araştırmacılar komisyon kararları, yaklaşan rapor verme süresi, yaklaşan proje kapanma tarihi ve
benzeri birçok konuda e-BAP sistemi tarafından otomatik olarak bilgilendirilmekte ve olası
aksaklıkların önüne geçilmektedir.
Araştırmacılar yazılım sistemi üzerinden görev aldıkları devam etmekte olan projeler veya
tamamlanmış projelere yönelik kapsamlı bilgilere erişebilmekte ve kayıtları elektronik ortamda
bilgisayarlarına indirebilmektedir.
E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi
E.3. Bilgi Yönetim Sistemi
Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere
gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği ve süreçlerini iyileştirmek
üzere kullandığı entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip olmalıdır.
Birimimiz tarafında desteklenen proje le ilgili tüm iş ve işlemler e-BAP otomasyon sistemiz
üzerinde yürütülmekte ve şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde izlenebilmektedir.
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5.1
Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin
ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere yönetim sistemine sahiptir.


Mali kaynakların yönetimi ve etkinliği ve



Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinliği sağlanmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler


Mali kaynakların yönetimi ve



Taşınır/taşınmaz kaynakların yönetimine dair tanımlı süreçler bulunmaktadır.

5.2
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; Birim, dışarıdan aldığı destek
hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini sözleşmelerle güvence altına almaktadır.
Birim tarafından desteklenen projelere ait tüm süreçlerin elektronik ortamda sağlıklı ve hızlı bir
şekilde yürütülmesi için Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (e-BAP) satın alınmış ve personel sistemi
kullanımı konusunda eğitilmiştir.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler


Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi

İyileştirme Kanıtları


İyileştirme uygulama örnekleri.

Personelin yaptığı işlemlerle ilgili olarak e-BAP yazılım sistemi tarafından yol gösterici uyarılar ve
kontrollerle süreçlerin kontrolü sağlanmakta ve personelin hata yapmasının önüne geçilmektedir.
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E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi
Birimimizde projeler ile ilgili yapılan işlemler ve diğer tüm bilgiler e-BAP otomasyonu üzerinde
kayıt altına alınmaktadır. Her bir proje için fiziki bir dosya hazırlanmakta ve birim arşivinde ömuhafaza edilmektedir.Ayrıca Birimimiz, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini
güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamakta, analiz etmekte
ve süreçleri iyileştirmek üzere kullanmaktadır.


Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve
raporlamak üzere kullanılan bilgi yönetimi mekanizmaları bulunmaktadır.

e-BAP Yazılım sistemi Birim tarafından desteklenen projeler kapsamında yalnızca BAP
Komisyonunun aldığı kararların uygulanmasını ve harcama işlemlerinin mali mevzuata uygun
olarak gerçekleştirilmesini zorunlu kılmakta ve süreçlerin sağlıklı ve doğru bir şekilde yürütülmesini
güvence altında tutmaktadır.
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Yazılım sisteminde bulunan gelişmiş raporlama araçları sayesinde birim tarafından desteklenen tüm
projeler ve bu kapsamda yürütülen faaliyetler kapsamlı olarak raporlanabilmekte ve yapılan
değerlendirmelerle süreklilik içerisinde revize edilmektedir.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler



Kurumun bilgi yönetimi konusundaki politikası,
Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme
raporları ) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler
ve uygulamalar vardır.

İyileştirme Kanıtları




Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren
uygulamalar
Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar
Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları

E-BAP sistemi alanında ve web sayfamızda araştırmacıların proje başvurusu ve yürütülmesi
aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri yardımcı bilgiler ve bilgilendirme dokümanları araştırmacıların
kullanımına sunulmuştur.
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Birim tarafından desteklenen projelere yönelik kapsamlı raporlar ve proje özetleri e-BAP sayfası
üzerinden dış kullanıcıların erişimine açılmış, bu bilgiler yazılım sistemi tarafından otomatik olarak
güncellenmektedir. Bu sayede şeffaf ve hesap verebilir bir yapı kurularak paydaşların erişimine
açılmış ve birimin tüm faaliyet ve işlemleri yetkili mercilerin denetimlerine her an hazır hale
getirilmiştir.

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği
Kanıtlar
 Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar
 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin oluşturulan komisyon
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
E.4. Destek Hizmetleri
Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına
almalıdır.
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E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği
Koordinatörlüğümüzce desteklenen projelerin bütçelerinde onaylanan mal ve hizmet ihtiyaçlarını
karşılama süreci, yürütücünün satın alma talebinde bulunması ile başlayıp otomasyondaki Satın
Alma Modülünde yer satın alma, ilan(duyuru) ve girilen firma tekliflerinin değerlendirilmesiyle
sonuçlanmakta ve tüm işlemler e-BAP üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
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5.3

Bilgi Yönetimi Sistemi;

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik
Kurum, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm
faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve
kamuoyunu bilgilendirmelidir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp
değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.
E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme
Birim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri
açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamakta ve kamuoyunu bilgilendirmektedir.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler


Kurumun kamuoyu ile paylaştığı bilgiler ve paylaşım kanalları bulunmaktadır.
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İyileştirme Kanıtları


Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar

Yazılım sisteminde Türkiye’den 5.000’den fazla araştırmacının araştırma alanları ve iletişim
bilgilerinin bulunduğu bir hakem havuzu oluşturulmuştur. Komisyon üyeleri projelerin anahtar
kelimeleri ile eşleşen potansiyel hakem listesine erişebilmekte ve hakem atamalarını sistem
üzerinden otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir.
Komisyonların sürekli güncel tutulan hakem havuzundan projeleri değerlendirmeye en uygun
hakemleri seçebilmesine imkân sağlanmıştır. Projelerin alanında yetkin hakemler tarafından
değerlendirilmesinin sağlanması sonucunda projelerin katma değer yaratma potansiyelinin
artırılması da desteklenmektedir.
Hakemler projelere ait tüm belge ve bilgilere erişebilmekte ve değerlendirmelerini elektronik
ortamda tamamlayabilmektedir. Hakemler için değerlendirmelerinde faydalanabilecekleri yol
gösterici kriterler ve yardımcı bilgiler de sistem üzerinden sunulmaktadır.
Araştırmacıların sunduğu rapor, talep ve yayın başvuruları hakkında ilgili komisyon üyesi sistem
tarafından otomatik olarak bilgilendirilmekte ve süreçlerdeki gecikmelerin önüne geçilmektedir.
Uygulama esasları gereğince dış hakem değerlendirmesine gönderilmeden değerlendirme süreci
tamamlanamayacak projeler konusunda sistem ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmekte,
komisyonun çalışmalarını uygulama esaslarına uygun olarak sürdürmeleri güvence altına
alınmaktadır.
e-BAP otomasyon sistemi üzerinde planlanan ve arara bağlanan projelerden birkaçı
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E.5.2. Hesap verme yöntemleri
Olgunluk düzeyi
1

2

3

4

5

Kurumun hesap
verme yöntemleri
ve mekanizmaları
bulunmamaktadır.

Kurum
hesap
vermeyi ilkesel
olarak
benimsemiş,
yöntem
ve
süreçlerini
belirlemiştir.
Ancak bu ilkeler
ve
süreçler
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya uygulamalar
tüm
alanları
kapsamamaktadır.

Kurumun
hesap
vermek
üzere
benimsemiş olduğu
ilkeler ve süreçler
doğrultusunda
yaptığı
uygulamalardan
bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak
bu uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumun hesap
verme
faaliyetleri
sonucunda elde
edilen bulgular
izlenmekte,
paydaş görüşleri
alınmakta
ve
izlem sonuçları
paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumun hesap
verme ilkeleri,
kurumsal
amaçlar
ve
değerler
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
güvence altına
alınmış
ve
kurumun
tamamında
benimsenmiştir;
bu
hususta
kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve
bu
uygulamaların
bir kısmı diğer
kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

Kanıtlar
BAP Koordinatörlüğü Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir. Kurumun hesap verme
faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem
sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve
Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve de Yönetim Sistemi başlıkları altında
özet olarak sunulması beklenmektedir.
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Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal
Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen gelişmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan
önlemler,

gerçekleştirilen

faaliyetler

sonucunda

sağlanan

iyileştirmeler

ve

ilerleme

kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi
ayrıntılı olarak verilmelidir.
Koordinatörlüğümüzün güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönleri; Kalite Güvencesi Sistemi,
Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları
altında özet olarak sunulmuştur. Birimimiz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden
geçmediğinden birime sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu yoktur.
Bir ülkede bilim ve teknolojiye verilen önem Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynağın Gayri Safi
Yurt İçi Hasıla (GSYIH) içindeki payı dikkate alınarak ölçülmektedir. Genel olarak bu oranın
%2’den fazla olduğu ülkeler gelişmiş olarak sayılmaktadır. ABD, AB ülkeleri ve Japonya’da %3
veya üzerinde olan bu oran ülkemizde yeterli düzeyde değildir.
Üniversiteler ve diğer kurumların öncelikli alanlarda daha fazla araştırma yapmaya
özendirilmeleri, kamu kaynaklarının harcanmasında israfın önlenmesi, kaynakların doğru alanlara
yönlendirilmesi, muhtelif kesimlerin işbirliklerini sağlayarak katma değeri yüksek bilimsel
araştırmaların özendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde doğrudan kamu Ar-Ge fonlarının önemli
finans kaynakları TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve BAP Koordinasyon Birimlerince
sağlanmaktadır. BAP Birimlerinin harcama süreçleri 2003 yılında çıkartılan 6554 Sayılı Bakanlar
Kurulu kararına göre yürütülmektedir.
Günümüzde BAP Koordinasyon Birimleri, yalnızca desteklenmesine karar verilen projelerin
harcama işlemlerinin yürütüldüğü bir sekretarya birimi olarak faaliyet göstermemeli, bu birimlerin
üniversitelerin gelişiminde hayati öneme sahip olduğunun farkında olarak, faaliyet alanları yeniden
tanımlanmalıdır.
Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Ayrılan Kaynakların Verimli Ve
Etkin Kullanım için; BAP Birimlerinin yasal statüsü, idari ve akademik süreçleri, Bütçe ve
Muhasebe Uygulama, Harcama süreçleri ve Dış Kaynaklı Projeler (TÜBİTAK, Bakanlıklar, SanTez ve Uluslararası Fonlar) alanlarında düzenleme ve iyileştirme yapılmalıdır.
Bu raporda birimdeki mevcut durum değerlendirmesi ve Koordinatörlüğümüzce proje işlemlerinde
kullanılan e-BAP Yazılım Sistemi ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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