
2014 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ (BAP) DESTEKLEME İLKELERİ HAKKINDA DUYURU 

PROJE DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ 

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 10.04.2002 tarih ve 24722 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönergesi yapılan son değişiklikle 10.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı Senato kararı ile kabul 

edilerek işlerliğe konulmuştur. 

Sözü edilen Yönetmelik ve Yönerge, Kastamonu Üniversitesi'nde bilimsel araştırma projelerinin (BAP) 

kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesinde düzenlemeleri ve esasları belirlemiştir. Bu 

düzenlemeler ve esaslar çerçevesinde, 2014 yılı bilimsel araştırma projelerinin kabulü ve 

desteklenmesine ilişkin BAP Komisyonu kararlarında dikkate alınacak ilkeler şunlardır: 

1. Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri, Kapsamlı Araştırma Projeleri ve Katılımlı Araştırma 

Proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır. Tez projesi verecek araştırmacılar Yüksek Lisans 

veya Doktora Konusunun İlgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra 

başvuru yapabileceklerdir. 

2. Bir yöneticinin aynı anda tüm proje türlerinden en fazla iki projesi için destekleme kararı 

verilebilir. 

a. Aynı anda iki projede yürütücü olanlar, projelerinden biri bitmeden proje önerisi 

veremezler. 

3. Üniversitemizde yapılabilen analizler dışarıda yaptırılamaz. Yurtiçinde yapılabilen analizler ise 

yurtdışında yaptırılamaz. Bu kural dışında yapılması gerekli olan analiz istekleri belgeli 

gerekçelerle sunulmalıdır. 

4. Projelere verilen destek bilgisayar, fotoğraf makinesi ve GPS alımını, ayrıca Kongre Katılım 

Ücretleri ile bu kapsamda ödenecek yolluk-yevmiyeleri kapsamaz.  

5. Üniversitemizde görev yapan en az doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik derecesini 

tamamlamış kişiler proje önerisinde bulunabilir. 

6. Proje destek üst limiti KDV dâhil olarak Yüksek Lisans ve Doktora Projeleri için 9.000 TL, 

Kapsamlı Araştırma Projeleri ve Katılımlı Araştırma Projeleri için 13.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Ancak teknolojik altyapı oluşturmaya yönelik projelerde bu miktar gerekçesi komisyon 

tarafından uygun görülmek koşuluyla yine komisyon kararıyla artırılabilir.  

7. Proje başvuruları, 26 Mart-1 Ekim 2014 tarihleri arasında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi 

Koordinatörlüğü’ne yapılabilecektir. 2 Ekim-31 Aralık arasında yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. Bilimsel Araştırma Projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Öneri formlarına 

alınacak malzemelerin detaylı dökümü, özgeçmişler ve proforma fatura eklenecektir. Ayrıca 

projeye etik uygunluk kararı gerekiyorsa ilgili ‘Etik Kurul Kararı’ başvuru formuna eklenecektir. 

8. Proje genel bütçesi hazırlanırken, BAP’tan talep edilen parasal destek, her bir ana harcama 

kalemi için (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (03.2), yolluklar (03.3), hizmet alımı 

(03.5) ve makine, teçhizat (03.7) ayrıntılı gerekçesiyle verilecek ve proje konusuna göre genel 

bütçenin ana kalemler arasındaki dağılımına uygun olmasına dikkat edilecektir. 

9. Projeler kapsamında yapılacak olan harcırah-yolluk ödemeleri proje desteklenme tutarının 

%10’unu aşamaz. Ancak arazi çalışması gerektiren projelerde bu oran istisna tutulmuş olup, 

gerekçesi komisyon tarafından uygun görüldüğü takdirde bu oran artırılabilir.  



10. Daha önce proje tamamlamış olan proje yürütücülerinin yeni bir proje başvurusu yapabilmesi 

için, tamamlamış olduğu projelerinden sosyal bilimler için en az ulusal hakemli dergilerde, fen 

ve mühendislik bilimleri için ise SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde bir adet yayın yapmış 

olma şartı aranacaktır. 

11. Proje ekibinde yer alan tüm araştırmacıların, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama 

Yönergesini dikkatle okumuş olmaları beklenir. Proje başvurusu yapacak olan araştırıcıların 

TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup  (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje 

başvurularına eklemeleri gerekmektedir. Ek olarak araştırmacıların Kastamonu Üniversitesi 

Akademik Bilgi Sistemine (KÜ-ABS) istenen bilgileri eklemiş olmaları gerekmektedir. ARBİS ve 

KÜ-ABS’e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir. 

Başvurunun; 3 basılı kopya olarak teslim edilmesi (CD ile birlikte) ve bir 

örneğinin bap@kastamonu.edu.tre-posta adresine gönderilmiş olması gerekmektedir. Daha fazla 

yardım ve bilgi almak amacıyla da daha sonradan bu adrese e-posta gönderebilirsiniz. 
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