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Önsöz

GEREKÇELER
 Kurumumuz tarafından kullanılmakta olan 2018-2023 Stratejik Planının
kullanım süresini tamamlaması
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BİRİMİN GEÇMİŞİ TARİHÇESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Üniversitemizin araştırma
faaliyetlerini arttırmak ve bu bağlamda araştırmacılara finansal destek sağlamak
amacıyla

2011

yılında

Koordinatörlüğümüzün

kurularak

kuruluş

hizmet

gerekçesi,

2547

vermeye
sayılı

başlamıştır.
Yükseköğretim

Kanunu’nun 58. maddesine dayanır.
Koordinatörlüğümüz, tüm Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin yürütmekte
olduğu bilimsel araştırma ve geliştirme projelerini koordine etmektedir. Döner
Sermaye İşletmelerinden aktarılan tutarlar, BAP projeleri için yapılan bağış ve
yardımlar, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirlerinden aktarılan tutarlar ve Bilimsel
Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nca Üniversite bütçesine eklenen ödenekler özel gelir ve açılacak
tertiplere özel ödenek olarak kaydedilmek suretiyle kullanılmaktadır.
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BİRİMİN MİSYONU
 Tarım ve Hayvancılık alanında İhtisaslaşan Üniversitemizin Bilim politikasına
katkıda bulunmak
 Üniversitemizin bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve
konularını belirlemek
 Araştırmacıların Ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına
katkı sağlaması beklenen bilimsel çalışmalarını, Yükseköğretim kurumu
içinden veya dışından, ulusal/uluslararası kurum ya da kuruluşların
katılımlarıyla da yapılabilecek araştırma faaliyetlerini desteklemek
 Lisansüstü eğitim kapsamında hazırlanan tez ve diğer araştırmaları
desteklemek.
 Alt yapıyı güçlendirmek için ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek
 Üniversitemizi, bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından dünyada
sayılır üniversiteler arasında yer almasını sağlamak
 Disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu
tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek
 Uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak
 Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinin idari ve mali işlemlerini mevcut
yasal düzenlemeler ve kaynaklar dâhilinde gerçekleştirmek

BİRİMİN VİZYONU
 Ülkemiz kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması ve insanlığın düşünsel
ufkunun genişletilmesini sağlayacak araştırmaların Üniversitemizin bilim
politikası doğrultusunda öncelikli olarak desteklenmesiyle insanlığa ve
topluma yarar sağlayacak bilginin üretilmesi ve yayılmasını sağlayan,
 Üniversitemizin, ulusal-uluslararası, kamu-özel sektör, sivil
kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan,


toplum

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, ekip çalışmasına önem veren, işinde
en iyiye ulaşmaya çalışan, gelişmelere açık, kaynakları etkin ve verimli
kullanan, vereceği hizmet ile Üniversitemizde güvenilir, tutarlı, çağdaş,
şeffaf, yenilikçi, paylaşımcı örnek bir birim olmak.
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BİRİME AİT TEŞKİLAT ŞEMASI

Doç. Dr. Mesut BUDAK
KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Mahire BAYRAMOĞLU
AKKOYUN
Gerçekleştirme Görevlisi

Abdülhaluk ALTUN
Daire Başkanı

Mevlüt ÇELEPKOLU
Bilgisayar İşletmeni
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BİRİM PERSONELLERİ
SIRA

ADI

SOYADI

GÖREVİ

1

Mesut

BUDAK

Koordinatör

2

Mahire

BAYRAMOĞLU Gerçekleştirme Görevlisi
AKKOYUN
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Abdülhaluk

ALTUN

Daire Başkanı

4

Mevlüt

ÇELEPKOLU

Bilgisayar İşletmeni

BİRİMİN KURUMDAKİ GÖREVİ
Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan projelerinin hizmet ve malzeme ihtiyaçları,
4734 sayılı kamu ihale kanununun 3.maddesinin f bendi uyarınca yürütülen ve
desteklenen araştırma geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmet alımlarında
uygulanacak esas ve usullerine (1.12.2003 tarih ve 2003 -6554 sayılı kararname
eki esaslarına) göre karşılanmaktadır.
Birimimiz; üniversitemizin bilimin ışığı politikası doğrultusunda, bilime katkı
sunacak bilimsel araştırmalara gerekli finansman desteği sağlamaktayız. Proje
yürütücülerinin ihtiyaçlarını kanun, yönetmelik, yönerge ve ilkeler çerçevesinde
ivedi olarak gidermek için birimimizin tüm personelleri özveriyle çalışmaktadır.
Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Otomasyonu sayesinde
araştırıcılar 365 gün ve 24 saat çevrimiçi (Online) olarak proje başvurusu ve
devam eden projeleri ile ilgili talep yapabilmektedir. Böylece projelerin
değerlendirilmesi ve diğer işlem taleplerinin sonuçlandırılması çok hızlı
olabilmektedir.

6

BİRİMİNİZCE İHTİSASLAŞMA ALANINDA NE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ
(Akademik Birimler)
--------------------------------------

BİRİMİNİZCE İHTİSASLAŞMA ALANINDA NE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ
(İdari Birimler)
 Birimimiz, Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi
Koordinatörlüğü tarafından desteklenecek olan projelerin başvurularını,
değerlendirmeleri ve proje iş süreçlerinin izlenebilirliğini kolaylaştırmak
adına Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu (e-BAP) ortak kullanıma
açmıştır.


Ayrıca birimimiz tarafından desteklenecek olan projeler için öncelikli
alanlar belirlenirken Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinasyon
Merkezi Koordinatörlüğünün görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda tarım ve
hayvancılık alanında desteklenecek olan münferit ve lisansüstü tez projeleri
için belirlenen öncelikli alan konularına öncelik tanınmaktadır.
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