ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UZMANLAR GRUBU YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde yürütülen
bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirme sürecinde etkinlik ve verimlilik sağlamak
üzere fakülte/enstitülerde uzmanlar grubu kurulması ve bu grupların çalışma usullerine ilişkin
esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 06.01.2021 tarih ve 8 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen
“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin” 3 ve 21.
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Komisyon Başkanı: Komisyona yükseköğretim kurumu adına başkanlık etmekten ve
komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından öğretim üyeleri
arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,
b) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi,
teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için
tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma
politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel
araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,
c) Uzmanlar Grubu: Fakülte ve enstitülerde, araştırma projelerini bilimsel yönden
değerlendirmek üzere, dekanın/müdürün veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında,
fakülte/enstitü kurulunca değişik bilim/sanat alanlarından Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi öğretim üyeleri arasından seçilecek en az dört üyeden oluşan uzman grubu,
ç) Uzmanlar Grubu Başkanı: Uzmanlar grubu başkanı fakültelerde ilgili fakültenin
dekanı veya görevlendireceği yardımcılarından biri; enstitülerde ilgili enstitünün müdürü veya
görevlendireceği yardımcılarından biridir.
d) Uzmanlar Grubu Raportörü: Uzmanlar grubu başkanı tarafından her bir projeye,
projenin konusuna göre uzmanlar grubu üyeleri arasından atanan kişiyi ifade eder.
Uzmanlar grubu kurulması
MADDE 4- (1) En az 10 öğretim üyesi bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
fakülte/enstitüleri; sunulan araştırma proje önerilerini bilimsel yönden değerlendirmek üzere
birer uzmanlar grubu kurar. Uzmanlar grubu; dekanın/müdürün veya görevlendireceği bir
yardımcısının başkanlığında, fakülte/enstitü kurulunca değişik bilim/sanat alanlarından Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyeleri arasından seçilecek en az dört üyeden oluşur.
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Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren üye, yeniden göreve seçilebilir.
Uzmanlar grubu toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir
mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde üç kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Fakülte/enstitüler dışındaki birimler ile yeterli öğretim üyesi bulunmayan
fakülte/enstitülerin öğretim elemanlarının proje önerileri, BAP Koordinatörlüğü tarafından
konusu itibariyle en uygun fakülte uzmanlar grubuna gönderilir.
Uzmanlar grubu çalışmaları
MADDE 5 – (1) Uzmanlar grubu, uzmanlar grubu başkanının çağrısı üzerine ve salt
çoğunlukla; uzmanlar grubu başkanı başkanlığında yeni proje başvurusu, ara rapor, sonuç raporu
ve proje ile ilgili talepleri görüşmek üzere ayda en az bir defa toplanır. Toplantılar çevrimiçi
yöntemlerle düzenlenebilir. Uzmanlar grubu kararları, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.
Uzmanlar grubunun toplantı yeter sayısı 3, karar yeter sayısı toplantıya katılan sayısının salt
çoğunluğudur.
(2) BAP Koordinatörlüğüne başvurusu gerçekleştirilen proje önerileri, gerekli başvuru
koşullarını sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla BAP Koordinasyon Birimi tarafından
ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan “Münferit Araştırma
Projesi” önerileri, ilgili uzmanlar grubuna gönderilir. Uzmanlar grubu gerektiğinde gündemli
olarak toplanır ve alınan kararlar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne sunulur.
Uzmanlar grubu projeleri bilimsel açıdan değerlendirmek üzere en az biri üniversite dışından
olmak üzere 3 hakeme gönderir. Hakem raporları ve uzmanlar grubunun değerlendirmesi
uzmanlar grubu başkanı tarafından BAP Komisyonuna iletilir. Komisyon, gelen hakem
raporlarını, varsa uzmanlar grubu değerlendirmelerini dikkate alarak projenin desteklenip
desteklenmeyeceğine karar verir.
(3) Ara raporlar
Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem veya ilgili uzmanlar grubu incelemesine
gönderebilir.
(4) Sonuç raporu
Komisyon gerekli gördüğü hallerde sonuç raporlarını hakem veya ilgili uzmanlar grubu
incelemesine gönderebilir.
Uzmanlar grubu çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Uzmanlar grubu başkanı her bir yeni proje başvurusu için uzmanlar
grubu üyelerinden birisini projeden sorumlu raportör olarak atar.
(2) Uzmanlar grubu üyesi yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldığı projede hakem ve
raportör olamaz.
(3) Projeden sorumlu olan raportör üye uzmanlar grubu toplantısından sonraki 3 iş günü
içerisinde projeyi en az biri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi dışından olmak üzere 3
öğretim üyesine gönderir.
(4) Raportör olarak atanan uzmanlar grubu üyesi, 2 hafta eylemsiz kalan hakemin e-posta
adresini kontrol eder ve hakemin güncel e-posta adresinin düzenlenmesi için Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Biriminden destek alır.
(5) Hakemliği kabul eden öğretim üyesi, 3 hafta sonunda değerlendirmesini yapmadıysa
sistem otomatik olarak hakemlikten düşürür ve raportör yeni hakem belirler.
(6) Tüm hakemlerin projeyi değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra projede herhangi
bir revizyon talebi var ise raportör proje yürütücüsüne revizyon talebini iletir.
(7) Raportör projenin revize edilmiş halini ve hakem değerlendirmelerini inceleyerek
raporunu hazırlar ve uzmanlar grubu başkanına iletir.
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(8) Hakem süreçleri ve raportör değerlendirmesi tamamlandıktan sonra uzmanlar grubu
başkanı, projeyle ilgili nihai görüşünü yazarak projeyi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimine iletir.
(9) Projeden sorumlu raportörün uzmanlar grubu üyeliği sona ermiş ise mevcut üyelerden
biri raportör olarak atanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında genel mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

_____________________________________________________________________
03.09.2021 tarih ve 21/139 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
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