
Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Destekleme Protokolü

Madde 1. 2547 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 58inci maddesine dayanılarak düzenlenen 
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca görevlendirilen 
Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU ile 
proje yöneticisi sıfatı ile hareket eden                                                      arasında aşağıdaki 
şartlarla bir araştırma projesi destekleme sözleşmesi yapılmıştır. 
  
Sözleşmede Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, kısaca Araştırma Projesi,   
            ise, "proje yöneticisi" olarak anılacaktır. 
  
Madde 2. Bu sözleşmenin konusu, ekli araştırma projesi başvuru formunda ayrıntıları belirtilen  
"                  "
  
adlı projenin, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmesidir. 
  
Madde 3. Projenin Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri destekleme esaslarına bağlı kalarak 
sözleşmeye ekli araştırma projesi başvuru formunda belirtilen program içinde, sözleşmedeki süre, amaç ve 
şartlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından proje yöneticisi sorumludur. 
Desteklenmesi kabul edilmiş projenin amaç, kapsam, süre ve program bütçesinde Galatasaray Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz. 
Proje yöneticisi emekli olduğunda veya Üniversiteden herhangi bir sebeple ayrıldığında, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonu proje yöneticiliğini ilgili anabilim dalının önerisiyle proje personelinden birine veya 
başka bir öğretim üyesine verir. 
  
Madde 4. Proje bütçesi gereğince Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yurt içinden veya 
yurtdışından temin edilerek projeye tahsis edilen, sarf malzemesi dışındaki, demirbaş niteliğindeki her türlü 
teçhizat, ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir. 
  
Madde 5. Proje yöneticisi projenin devamı süresince, her altı ayda bir çalışmaların gidişi ve harcama 
durumlarıyla ilgili bir gelişme raporu (ara rapor) ve istenilecek diğer ayrıntılı bilgileri Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonuna vermekle yükümlüdür. Ara raporlar, üç nüsha olarak verilir. 
  
Madde 6. Proje yöneticisi, projenin bitiş tarihinde araştırma sonuçlarını içeren sonuç raporunu verir. Ayrıca 
araştırma devam ederken yayımlanan makaleler, bilimsel toplantılarda sunulan bildiri metinleri ile varsa ara 
yayınların birer örneği de sunulur. Proje sonuçları ile ilgili yayın yapılmamış ise, hazırlanan bilimsel 
makalenin bir nüshası yayıma kabul yazısıyla birlikte sonuç raporuna eklenir. Sonuç raporu Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonunca karara bağlanır. 
  
Madde 7. Proje yöneticisi, projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından 
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna karşı sorumludur. Ulusal güvenlik, milli ekonomi ve ülke çıkarları 
aleyhine kullanılabilecek proje sonuçları üzerinde proje yöneticisi ve yardımcı araştırmacılar tarafından haber 
ya da beyanat verilemez ve yayın yapılamaz. 
  
Madde 8. Projede çalışacak yardımcı personel ile araştırmacılar proje yöneticisi tarafından bulunup seçilir. 
  
Madde 9. Harcamalar, ilgili birimlerde avans ve kredi işlemleri için görevlendirilen mutemet tarafından yapılır.

Tarih: EK-2



Proje Yöneticisi 
Ünvanı ile birlikte Ad ve Soyad

Madde 10. Projeye Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından, ayrıntıları 
protokole ekli araştırma projesi başvuru formunda gösterilen toplam                                   TL  
(         Türk Lirası) destek sağlanacaktır. 
  
Madde 11. Sözleşme gereğince yapılan ödemelerin, proje amaç ve programında ve sözleşme şartlarına uygun 
olarak kullanılmadığı; gelişme raporundaki ayrıntılı bilgilerden ve yapılan incelemelerden anlaşılırsa veya 
proje gelişme raporları yapılan hatırlatmalara rağmen zamanında verilmez ise, başkaca ihbara lüzum 
kalmadan sözleşme gereğince yapılan ödemeler her zaman durdurulabilir. Başka talepler saklı kalmak üzere 
verilmiş araç, gereç ve donanım derhal geri alınır ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 
gerekli görüldüğü takdirde, proje iptal edilebilir ya da proje başka bir araştırmacıya veya araştırma grubuna 
verilebilir. Projenin bu yolla sonuçlanması ile sağlanacak yararlardan proje ile ilişkisi kesilenler hiçbir hak 
talep edemez. 
  
Madde 12. Projenin durdurulması veya yönetmelik ve yasal gerekleri yerine getirilmeden bırakılması halinde, 
proje yöneticisi Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından proje 
kapsamında yapılan, yolluk, hizmet alımı ve tüketim malzemesi harcamalarını geri ödemekle yükümlüdür. Bu 
geri ödemede Devlet'çe uygulanan yasal faiz de işleme konulur. 
Bu durumda desteklenen proje iptal edilmiş ve protokol feshedilmiş sayılacaktır. 
Projenin başarısızlıkla sona ermesi durumunda yönetici ve araştırmacılar hakkında Galatasaray Üniversitesi 
yönetiminin akademik değerlendirme hakkı saklıdır. 
  
Madde 13. Bu protokol       tarihinden             tarihine kadar yürürlüktedir. 
  
Madde 14. Sözleşmenin süresinin uzatılması, uzatma talebinin proje yöneticisi tarafından sözleşme süresinin 
bitimi tarihinden en az bir ay önce yapılmış olması ve Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Komisyonunca uygun görülmesine bağlıdır. 
  
Madde 15. Sözleşme giderleri Galatasaray Üniversitesi tarafından ödenir. 
  
Madde 16. Anlaşmazlık halinde yetkili merci, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Galatasaray Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU 
Rektör Yardımcısı
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