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AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
2016 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI

GENEL İLKELER
BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama
esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde uygulama
esaslarında değişiklik yapabilir. Proje destek başvurusunda bulunacak araştırmacıların BAP
Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesini okuduğu varsayılmaktadır.
Proje Başvuruları ve Sınırları:
Proje başvuruları BAP Komisyonunun belirleyeceği tarihlerde yılda iki kez Ahi Evran Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi (BAPOS) kullanılarak http://bap.ahievran.edu.tr
internet adresinden gerçekleştirilir. Proje başvurusu esnasında gerekli olan belgelerin tamamı BAP
Koordinasyon Birimine teslim edilmeden proje değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Ayrıca
değerlendirme süreci boyunca sistemden oluşturulan ya da sisteme yüklenen her belgenin bir
nüshası BAP Koordinasyon Birimine (gerekiyorsa ıslak imzalı olarak) ulaştırılmalıdır. Belgeleri
ulaşmayan projeler eksiklikleri giderilene kadar BAP Koordinasyon Birimince işleme
alınmayacaktır. Bir kişi yürütücü ya da araştırmacı olarak aynı anda en çok 3 projede yer alabilir.
Ancak Altyapı, Destek ve Rektörlüğün özel olarak hazırlattığı projelerde bu sınır aranmaz.
Projelerin Değerlendirilme Aşamaları:
Proje başvuruları şekil ve usul yönünden BAP Koordinasyon Birimince incelenir, eksiklikleri olan
projeler yürütücüsüne geri gönderilerek gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Başvurusu eksiksiz
olan proje önerileri değerlendirilmek üzere komisyona sunulur. Komisyon projeleri değerlendirir.
Gerekli gördüğü durumlarda projeleri, çeşitli düzeltmeler ya da eklentiler yapması için
yürütücülerine geri gönderebilir. Tüm süreçleri tamamlanan proje önerileri bütçe imkânları
ölçüsünde BAP Komisyonunun uygun gördüğü bütçe ile desteklenir.
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Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması:
Desteklenen projelerin ara raporları ve sonuç raporları (proje türüne göre, onaylı lisansüstü tez ya
da
"Proje Sonuç Raporu") zamanında BAPOS'a yüklenmeli ve BAP Koordinasyon Birimine teslim
edilmelidir.
Projelerin Başarılı Sayılması:
Bir projenin sonuçlandırılmış olması projenin başarılı olduğu anlamına gelmez. Projenin başarılı
sayılması için sonuçlandırılmasının yanında proje türüne göre öngörülen başarı ölçütlerini de
sağlaması gerekir.

PROJE TÜRLERİ VE İLGİLİ İLKELER
A. ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje yürütücülerinin Üniversite içinden veya dışından araştırmacılarla birlikte veya tek başlarına
hazırladıkları bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren kişisel veya disiplinler arası
projelerdir. Bu tür projelerin; Üniversitenin yayın yapma potansiyelini yükseltme, patent alma
özelliği taşıma ve Üniversitenin adının kamuoyunda etkili bir şekilde duyurma özelliklerinden en az
birini sağlaması beklenmektedir.
i) Hızlı Destek Projeleri (A4 kodlu projeler):

Proje Tanımı: Birimlerin mevcut araştırma alt yapısı olanaklarıyla gerçekleştirilebilecek, kısa
süreli ve küçük bütçeli araştırma projeleridir. Bu proje ile Yüksek Lisans tezleri de desteklenebilir.
Başvuru Sınırı: Yürütücü olarak sadece iki ayrı projede yer
alınabilir. Proje Süresi: Proje süresi en çok 12 aydır.
Proje Bütçesi:
Bütçe Kalem Sınırları (Destek Limitinin %)
Proje Destek Limiti
(Ek bütçe
Kodu
MakineSarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
hariç)
A4
7000 TL Teçhizat
0-50%
0-75%
0-50%
0-50%
Başvuru Koşulları: BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesinde belirtilen başvuru
koşullarına ek herhangi bir koşul bulunmamaktadır.
Projenin Sonuçlandırılması ve Başarı Ölçütleri: Bu tür projeler, elde edilen bulguların sonuç
raporu olarak hazırlanması veya sonuç raporunun Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmesi
durumunda sonuçlandırılır ve başarılı sayılır.
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ii) Küçük Ölçekli Araştırma Projeleri (A3 kodlu projeler):

Proje Tanımı: Birimlerin mevcut araştırma alt yapısı olanaklarıyla gerçekleştirilebilecek, büyük
harcamalar gerektirmeyen araştırma projeleridir. Yüksek maliyetli makine-teçhizat ve diğer yatırım
harcamaları bu projelerin bütçelerinde talep edilemez. Ayrıca bu proje ile Doktora tezleri de
desteklenebilir.
Başvuru Sınırı: Yürütücü olarak bir, araştırmacı olarak iki ayrı projede yer alınabilir. Yürütücü
olduğu
proje sonuçlandırılmadan A3 kodlu başka projede yürütücü olarak yer alınamaz. Proje Süresi:
Proje süresi en çok 24 aydır.
Proje Bütçesi:
Bütçe
Kalem Sınırları (Destek Limitinin %)
Proje Destek Limiti
(Ek bütçe
Kodu
MakineSarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
Teçhizat
hariç)
A3
20000 TL
0-50%
0-75%
0-50%
0-50%
Başvuru Koşulları: BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesinde belirtilen başvuru
koşullarına ek herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

Projenin Sonuçlandırılması ve Başarı Ölçütleri: Bu tür projeler, elde edilen bulguların
ulusal\uluslararası bir etkinlikte sunulmuş olması veya hakemli bir dergide yayın yapılmış olması ya
da Doktora tezi olarak kabul edilmesi durumunda sonuçlandırılır ve başarılı sayılır.
iii) Orta Ölçekli Araştırma Projeleri (A2 kodlu projeler):

Proje Tanımı: Birimlerin mevcut araştırma altyapısı olanakları ile büyük oranda
gerçekleştirilebilecek, orta düzeyde harcama gerektiren araştırma projeleridir. Bu projelerin
bütçelerinde düşük maliyetli makine-teçhizat talep edilebilir.
Başvuru Sınırı: Yürütücü olarak bir, araştırmacı olarak bir projede yer alınabilir. Yürütücü olduğu
proje
sonuçlandırılmadan A2 kodlu başka projede yürütücü olarak yer
alınamaz. Proje Süresi: Proje süresi en çok 24 aydır.
Proje Bütçesi:
Bütçe Kalem Sınırları (Destek Limitinin %)
Proje Destek Limiti
(Ek bütçe
Kodu
MakineSarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
hariç)
A2
35000 TL Teçhizat
0-50%
0-50%
2.5-50%
5-30%
Başvuru Koşulları: BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesinde belirtilen başvuru
koşullarına ek
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olarak proje yürütücüsünün önerdiği projenin son iki yıl içerisinde TÜBİTAK 3001 ya da
TÜBİTAK 1002 projesi olarak panelde değerlendirildiğinin ve kabul edilmediğinin
belgelendirilmesi gerekir. Araştırmacıların başvuruda aşağıdaki işlemleri tamamlaması
gerekmektedir.
1. TÜBİTAK tarafından değerlendirilen projenin panel değerlendirme raporunu BAPOS'a

yüklemesi,
2. Değerlendirme raporundaki görüş ve eleştiriler doğrultusunda hazırlanan revize edilmiş

proje önerisini BAPOS'a girmesi,
Projenin Sonuçlandırılması: Bu tip projeler, elde edilen bulguların ulusal/uluslararası bir
etkinlikte sunulması ya da hakemli bir dergide yayınlanması ile sonuçlandırılır.
Proje Başarı Ölçütü: Bu tür projeler, elde edilen bulgular ile hazırlanmış uluslararası hakemli bir
dergide yayın yapılması durumunda başarılı sayılır.
iv) Büyük Ölçekli Araştırma Projeleri (A1 kodlu projeler):

Proje Tanımı: Üniversitenin gelecekteki araştırma ve yayın yapma potansiyeline büyük ölçüde
katkı sağlayabileceği düşünülen araştırma projeleridir. Bu projelerin bütçelerinde ihtiyaç duyulan
makine- teçhizat ve diğer harcamalar bulunabilir.
Başvuru Sınırı: Yürütücü ya da araştırmacı olarak bir tek projede yer alınabilir. Proje
sonuçlandırılmadan A1 kodlu başka projede yer alınamaz.
Proje Süresi: Proje süresi en çok 24 aydır.
Proje Bütçesi:
Bütçe Kalem Sınırları (Destek Limitinin %)
Proje Destek Limiti
(Ek bütçe
Kodu
MakineSarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
hariç)
A1
50000 TL Teçhizat
0-75%
0-50%
2.5-50%
5-25%
Başvuru Koşulları: Proje yürütücüsünün önerdiği projenin son iki yıl içerisinde TÜBİTAK 1001
projesi olarak panelde değerlendirildiğinin ve kabul edilmediğinin belgelendirilmesi gerekir.

Araştırmacıların başvuruda aşağıdaki işlemleri tamamlaması gerekmektedir.
1. TÜBİTAK tarafından değerlendirilen projenin panel değerlendirme raporunu BAPOS'a

yüklemesi,
2. Değerlendirme raporundaki görüş ve eleştiriler doğrultusunda hazırlanan revize edilmiş

proje önerisini BAPOS'a girmesi.
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Projenin Sonuçlandırılması: Bu tip projeler, elde edilen bulguların uluslararası bir etkinlikte
sunulmasıyla da hakemli bir dergide yayınlanması ile sonuçlandırılır.
Proje Başarı Ölçütü: Bu tür projeler, elde edilen bulgular ile hazırlanmış SCI, SCI-Exp, AHCI
veya SSCI kapsamında bulunan bir dergide yayın yapılması durumunda başarılı sayılır.

B. LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ

Bu tür projelere verilen destek kaldırılmıştır.

C. ALTYAPI PROJELERİ

BAP Komisyonunun Rektör oluruyla, konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlattığı özel
projelerdir. Komisyon bu tür projeler için özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.
i) Eğitim Kalitesini Geliştirme Projeleri (C2 kodlu proje):
Proje Tanımı: Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesini geliştirmek için hazırlatılan projelerdir.
Başvuru Sınırı: En çok bir adet projede yürütücü ya da araştırmacı olarak yer alınabilir.
Proje Süresi: Proje süresi en çok 12 aydır.
Proje Bütçesi: Herhangi bir sınır bulunmamaktadır.
ii) Araştırma Altyapısını Geliştirme Projeleri (C1 kodlu projeler):
Proje Tanımı: Üniversitenin araştırma altyapısını geliştirmek için hazırlatılan
projelerdir. Başvuru Sınırı: En çok bir adet projede yürütücü ya da araştırmacı
olarak yer alınabilir. Proje Süresi: Proje süresi en çok 24 aydır.
Proje Bütçesi: Herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

D. İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

Araştırmacıların yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlar ile birlikte gerçekleştirdikleri projelerdir.
Komisyon bu tür projeler için özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.
i) Sanayi İşbirliği Projeleri (D2 kodlu projeler):
Proje Tanımı: Proje yürütücülerinin herhangi bir şekilde çıkar ilişkisi olmayan bir sanayi kuruluşu
ile ArGe odaklı işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bir protokol veya sözleşme
kapsamında ortak olarak gerçekleştirilen projelerdir.
Başvuru Sınırı: En çok bir adet projede yürütücü ya da araştırmacı olarak yer
alınabilir. Proje Süresi: Proje süresi en çok 24 aydır.
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Proje Bütçesi:
Bütçe Kalem Sınırları (Destek Limitinin %)
Proje Destek Limiti
Kodu
Ek bütçe
MakineSarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
)))hariç)
D2
50000 TL Teçhizat
0-75%
0-50%
0-50%
0-25%
Başvuru Koşulları: Proje bütçesine ek olarak desteklenen miktarın en az %50'sinin ilgili sanayi
kuruluşu tarafından karşılandığı belgelendirilmelidir.

Projenin Sonuçlandırılması ve Başarı Ölçütü: Bu tür projelerin sonuçlandırılması ve başarılı
sayılması için protokol/sözleşme de belirtilen hedeflere ulaşılması yeterlidir.
ii)Uluslararası İşbirliği Projeleri (D1 kodlu projeler):
Proje Tanımı: Yurtdışından üniversiteler veya Ar-Ge odaklı kurum ve kuruluşlar ile müşterek
gerçekleştirilen projelerdir. Yurt dışından kurum ve kuruluşlar tarafından tamamı finanse edilmekte
olan projeler destek kapsamı dışındadır. Komisyon bu tür projeler için özel değerlendirme süreçleri
öngörebilir.
Başvuru Sınırı: En çok bir adet projede yürütücü ya da araştırmacı olarak yer alınabilir.
Proje Süresi: Proje süresi en çok 24 aydır.
Proje Bütçesi:
Bütçe Kalem Sınırları (Destek Limitinin %)
Proje Destek Limiti
Kodu
(Ek bütçe
MakineSarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
hariç)
D1
50000 TL Teçhizat
0-50%
0-50%
2.5-50%
5-25%
Başvuru Koşulları: Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan işbirliği protokolü imzalanmış olarak
BAP Koordinasyon Birime teslim edilmelidir. Paydaş(lar)ın projeye katkıları belirtilmelidir.

Projenin Sonuçlandırılması: Bu tip projeler, elde edilen bulguların uluslararası bir etkinlikte
sunulması ya da hakemlibir dergide yayınlanması ile sonuçlandırılır.
Proje Başarı Ölçütü: Bu tür projeler, elde edilen bulgulara dayalı olarak paydaş(lar) ile
hazırlanmış SCI, SCI-Exp, AHCI veya SSCI kapsamında bulunan bir dergide yayın yapılması
durumunda başarılı sayılır.

E. DESTEK PROJELERİ

Araştırmacıların elde ettikleri sonuçları sunmalarına ya da yayınlatmalarına destek vermek için
hazırlanan projelerdir.
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i) Katılım Desteği Projeleri (E2 kodlu Projeler):
Proje Tanımı: Araştırmacıların BAP kapsamında desteklenmemiş olan bilimsel çalışmalarının
sonuçlarını sunabilmeleri için ulusal veya uluslararası etkinliklere (kongre, konferans, sempozyum
vb.) katılımlarına yönelik destektir. Bu tür projelerde sözlü sunum yapmayı özendirmek amacıyla
sözlü bildiri ile katılan araştırmacılar için bütçe üst sınırı %25 arttırılır.
Başvuru Sınırı: Yurtdışı için bir, yurtiçi için bir olmak üzere yılda iki adet ile sınırlıdır.
Proje Destek Limiti
Kodu (Ek bütçe yok)
E2 1000 $/1000
TL

MakineTeçhizat
-

Proje Bütçesi:
Bütçe Kalem Sınırları (Destek Limitinin %)
Sarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
25%
75%

Başvuru Koşulları: Başvuru etkinliğe bildiri özeti gönderilmeden yapılmalıdır. Başvurunun
desteklenmesi halinde verilecek olan proje numarası ve "Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ...", ("This
work was supported by the Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit.
Project Number: .") şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibare bildiri özetinde yer almalıdır.
Projenin yürürlüğe girebilmesi için BAP destek yazısı, Fakülte, Enstitü, Merkez ya da Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı (Rektörlüğe bağlı birimlerde Yönetim kurulu) ve Rektör oluru, yapılacak
olan bilimsel etkinliğin tarihinden en az 10 gün önce Yükseköğretim Kurulu onayına sunulmuş
olması gereklidir.
Projenin Sonuçlandırılması ve Hedefi: İlgili etkinliğe ait katılım belgesi ve bildiri özetinin
BAPOS'a yüklenmesi yeterlidir.
ii) Yayın Desteği Projeleri (E1 kodlu Projeler):
Proje Tanımı: Araştırmacıların SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranan
dergilerde yapacakları bilimsel yayınların yayına hazırlanması, gönderilmesi, tüketime yönelik
malzeme, hizmet alımları ve her türlü baskı giderlerinin karşılanması için sunulan projelerdir.
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde, alanında saygın bilimsel dergilerdeki yayınlar da destek kapsamında
değerlendirilebilir.
Başvuru Sınırı: Yılda iki adet makale ile sınırlıdır.
Proje Bütçesi:
Bütçe Kalem Sınırları Destek Limitinin %)
Sarf Malzeme
Hizmet
Seyahat
0-100%
0-100%
-

Proje Destek Limiti
Kodu (Ek bütçe yok) MakineE1
DP* x 10 $ Teçhizat
*
2015 Yılı UBYT Programı Dergi Listesinde yer alan dergi puanı
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Başvuru Koşulları: Başvuruda bulunulan yayın başka bir proje desteği almamış olmalı ve yayında
proje yürütücüsünün adıilk sırada yer almalıdır. Ayrıca yayının dergi tarafından kabul edildiğine
dair "Kabul Yazısı" ve harcama bilgilerini gösteren günce belgeler BAPOS'a yüklenmelidir.
Projenin Sonuçlandırılması ve Hedefi: İlgili yayında "This work was supported by Ahi Evran
University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number: ...." ibaresinin
bulunması ve yayının BAPOS'a yüklenmesi yeterlidir.

UYARI VE ÖNERİLER
 2016 tarihli projeler yeni yönergeye tabi olup cezai yaptırımlara uğramamak için
araştırmacılarımız tarafından iyice okunmalıdır.
 Proje önerisinde yer almayan harcama kalemlerine sonradan aktarım yapılamayacağından
araştırmacılarımızın proje önerilerini hazırlarken harcama kalemlerini iyi planlamaları
gerekmektedir. Örneğin, yayın basım gideri, etkinlik katılım bedeli ve fotokopi çekimi gibi
çok kullanılan bazı harcamalar "hizmet alımı" kaleminden yapılır. Proje önerisinde bu kalem
yer almıyorsa bu harcamalara ödeme yapılamaz.
 Ara raporlar (Gelişim raporları) projeye desteğin devamı için son derece önemlidir. Ara
raporların yetersiz ya da özensiz hazırlanması durumunda raporlar araştırmacılara
düzeltilmesi için geri gönderilebilir. Eksiklerin giderilememesi durumunda proje desteği
kesilebilir. Bu durumda araştırmacılar ağır cezai yaptırımlara maruz kalabilir.
 Projelerde baskı, fotokopi, ciltleme, kâğıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için
sağlanabilecek destek tutarı 1.000TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve
kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal
ve fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz.
 Proje başvurusu yapmayacak olan araştırmacılarımızın da BAPOS'da yer alan "Araştırmacı
Bilgileri" bölümünü doldurmaları ve sürekli güncel tutmaları, kendilerine sunulabilecek
çeşitli olanaklardan yararlanabilmeleri adına yararlı olacaktır.
 Proje kapsamı dışında SCI, SCI-Exp, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranan
dergilerde yayın yapan araştırmacılar, bu yayınlarını BAPOS'a yüklemeleri halinde her proje
dönemi sonunda yapılacak olan değerlendirmeler ilebir sonraki dönem için bir fazla projede
yer alabilme, projelerine ek destek, etkinliklere ek katılım desteği gibi çeşitli olanaklardan
yararlanabilecektir.
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