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1- Düzenlenmesi düşünülen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimleri Çalıştayının bu birimlerin mevcut sorunlarının
tartışılması ve çözüm önerilerinin ilgili diğer kuruluşlara aktarılması, sorunların
giderilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılabilmesi açısından önemli olduğu;
2- Koordinatörlüğün akademik bir makam olması ve görevinin üniversitelerin tüm
araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve bağlı proje çalışmalarını teşvik ve koordine
etmek, BAP komisyonuna başkanlık etmek şeklinde yeniden düzenlenmesinin
gerektiği, bu şekilde bir düzenlemenin BAP biriminin daha bağımsız ve düzenli
çalışması açısından gerektiği,
3- Projelerle ilgili mali işlemlerin Koordinatörlük altında oluşturulacak BAP Daire
Başkanlığı veya Şube Müdürlükleri (veya başka bir isimle olabilir)
sorumluluğunda yürütülmesi, müdürlüklerinin birinin iç projeler, diğerinin ise
TÜBİTAK, SANTEZ vb. gibi dış destekli projelerin sekretarya ve mali
işlemlerinden sorumlu olması, Koordinatörlüklerin idari teşkilat yapısının ve
idari personelinin tanımlanması, kendi bütçesinin oluşturulmasının birimlerin
ihtiyaçlarının teminini konusunda yaşanan zorlukları gidereceği ve özellikle
BAP personelinin sicil amirliği konusundaki tereddütlerin giderilmesinin
gerektiği,
4- Koordinatörlerin mevcut sistemdeki gibi harcama yetkilisi olmalarının uygun
olduğu ancak, gerçekleştirme görevlisinin BAP birimi personeli veya yürütücü
olarak mı seçileceği konusuna açıklık getirilmelidir. Bu uygulama tüm proje
tipleri için de aynı olmasının uygulama açısından kolaylık sağlayacağı,
Sayıştay sorgularında sorumluluğun paylaşılabilmesi için bu konuya açıklık
getirilmesinin önemli olduğu;
5- Araç yakıt gideri verilememesi uygulamasının kaldırılarak, kişilere kendi
araçları için yakıt bedeli ödenmesi yolunun açılması gerektiği, pratikte araç
kiralamanın çok daha pahalıya mal olduğu,
6- BAP ’a ayrılan döner sermaye kesinti yüzdelerinin düşürülmemesinin özellikle
gelişmekte olan üniversiteler açısından son derece önemli olduğu, gerekirse
yaz okulu, kantin gelirlerinden de BAP bütçe payı kesilmesinin fayda
sağlayacağı,

7- ADIM Üniversiteler Birliğini temsilen Çalıştay, Danışma Kuruluna Prof. Dr.
Emin ERDEM ’in görevli veya izinli olduğu durumlarda üye üniversitelerden bir
akademisyen koordinatörün katılması,
8- BAP tarafından takip edilen tüm proje tiplerinde avans limitlerinin aynı
tutarlarda belirlenmesi, farklılıkların kaldırılması, (Tübitak ve San-Tez
projelerindeki limitler)
9- Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) ile BAP Esas ve Usullerine
ilişkin kararın uyumlu hale getirilmesinin uygulama açısından gerekli olduğu,
10- Bütçe harcamalarının yatırım ve cari olarak yapılmasının, ayrıca özel hesaba
aktarılırken farklı hesaplarda takip edilmesinin uygun olduğu, uyumsuzluğun
giderilmesi gerektiği;
11- Projelerden bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı gibi çoğunlukla üniversitelerce
sağlanan temel cihazların BAP projelerinden alınmaması, ihtiyaç halinde
üniversitelerin kendi bütçelerinden karşılanması gerektiği, kaynak israfına yol
açıldığı, bir kişinin farklı projelerden aynı cihazları defalarca alabildiği ve kısa
süre bu cihazların demode olduğu ve kullanılamaması gibi sakıncaların
ortadan kaldırılması için gerekli olduğu,
12- ADIM Üniversiteleri veya tüm üniversiteler için ortak hakem veri tabanı
oluşturulmasının proje değerlendirilmelerinin daha objektif hale getirilebileceği,
13- Esas, usuller ve BAP yönetmeliği güncellenmeli 6554 sayılı BKK yeniden
gözden geçirilip güncellenmeli,
14- Damga vergisi kesintileri ve değerli kağıtların hangileri olduğu net olarak
tanımlanmalı yoruma açık konu kalmamalı, uygulamalardaki tereddütler
giderilmeli,
15- AB ve benzeri uluslar arası projelerin takibi hem talep hem mali boyut
açısından BAP Birimine devredilmesinin tüm projelerin tek bir birimde
toplanması ve takibi açısından yararlı olacağı,
16- BAP Birimi personelinin meslek içi eğitime tabi tutulmasının uygulamada
özellikle mali açıdan birlik sağlayacağı ve faydalı olduğu,

17- Kongre Katılım ve Yayın Destekleri için bulunan ve uygulanan ara çözümler
yerine yönergede yapılacak değişiklikle BAP Birimlerinin bu konuda
tanımlanan destekleri verebilmesinin sağlanmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
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