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Karar 4. 

"Ege Universitesi Bilimsel Ara~tlrma Projeleri Uygulama Esaslan ve Ara~t1rmac1 

Bilgilendirme Ktlavuzu"nun baz1 maddelerinde yap1lmak istenen degi~il<liklere ili~kin, e

posta yoluyla Senato iiyelerine de gonderilen, Bilimsel Ara~t1rma Projeleri Koordinatorliigiin 

30.09.2022 tarihli ve 909009 say1h yaz1s1 9enrevesinde teklif oylamaya sunuldu. Yap1lan 

degi~il<likler incelendi. 

Yapllan gorii~melerden sonra; "Ege Oniversitesi Bilimsel Ara~tirma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslan ve Ara~t1rmac1 Bilgilendirme Ktlavuzu"nun baz1 

maddelerinde yapllan degi~ikliklerin, ekteki haliyle aynen kabuliine, oybirligiyle karar verildi. 

SENATO 
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EGE 0NiVERSiTESi 

BiLiMSEL ARA$TIRMA PROJELERi KOORDiNASYON BiRiMi 

Posta Adresi: Ege Oniversitesi Bilimsel Ara~tirma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Gen91ik Caddesi No:12 35040 Bornova, IZMiR 

Telefonlar: 

+90(0232)3114266 

+90 (0232) 311 21 68 

+90(0232)3114274 

+90 (0232) 311 42 71 

+90 (0232) 311 43 31 

+90 (0232) 311 42 73 

+90 (0232) 311 21 38 

+90(0232)3114270 

+90 (0232) 311 18 11 

+90 (0232) 311 42 72 

Ozel Kalem 

Akademik Koordinator Yard1mc1s1 

idari Koordinator Yard1mc1s1 

Proje Ofisi 

Proje Ofisi 

Satm Alma Ofisi 

Satm Alma Ofisi 

Satm Alma Ofisi 

Satm Alma Ofisi 

Sigorta i~lemleri 

Belgege~er: +90 (232) 311 43 22 

e-posta : bap@mail.ege.edu.tr 

web : http://bap.ege.edu.tr/ 

Vergi Dairesi: Bornova 

Vergi No : 3250874951 
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EGE ONiVERSiTESi 

BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi KOORDiNASYON BiRiMi 

2022 YILI UYGULAMA ESASLARI 

BiRiNCi BOLOM 
TANIM, KAPSAM VE DAYANAK 

Tamm ve Kapsam: BAP Koordinasyon Birimi tarafindan saglanan proje destekleri bu belgede belirtilen 

uygulama esaslanna bagh kallnarak yi.iri.iti.ili.ir. BAP Komisyonu gerekli gordi.igi.i hallerde uygulama 

esaslannda degi§iklik yapabilir. 

Proje destek ba§vurusu yapacak ara§t1rmac1lann oncelikle bu belgede verilen a91klamalan ve SAP 

Koordinasyon Birimi Uygulama Yonergesini dikkatle okumalan onerilir. 

Dayanak: Ege Oniversitesi Senatosunun 31 .05.2022 tarihli ve 10 say1h karan ile onaylanarak yi.iri.i rli.ige 

giren Ege Oniversitesi Bilimsel Ara§tirma Projeleri Uygulama Yonergesi 

iKiNCi BOLOM 
TANIMLAR 

Proje Yiiriitilcilsii: Projeyi teklif eden, haz1rlanmas1ndan ve yi.iri.itolmesinden sorumlu olan ogretim 

Oyeleri ile doktora, saghk alaninda uzmanllk, sanatta yeterlik, ya da e§ deger egitimini tamamlam1§ 

Oniversitemiz mensubu ara§t1rmac1lard1 r. Lisansi.isto tez projelerinin yi.iri.itoci.isi.i ilgili enstitoni.in veya 

birimin yetkili kurullannda tez dani§mani olarak gorevlendirilen ogretim Oyesidir. Yan dal egitimine devam 

etmekte olan ara§t1rmac1lar proje yi.irOtoci.isi.i olarak gorev alamazlar. Proje yi.irOtoci.i lerin in kurumdan 

nakil, gorevlendirme (3 aydan fazla) , emeklilik ve izin (3 aydan fazla) sebebiyle aynlmadan once 

yi.iri.itocOli.iklerini proje ekibinden bir ara§t1 rmac1ya devretmesi gerekmektedir. Yi.iri.itoci.i ve diger proje 

gorevlileri proje odeneginin proje ama9lanna uygun, etkin ve verimli olarak kullanilmamasindan dogacak 

her torli.i zaran kusuru ol9i.isi.inde gidermekle yi.iki.imli.idi.ir. 

Ara~tlrmac1 : Bilimsel ara§tirma projesinin yi.iri.itolebilmesi i9in proje yi.iri.itocOsi.i tarafindan proje ekibinde 

yer verilen; ogretim elemanlan, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansusto ogrenim gormekte olan ogrenciler 

ile egitimlerini tamamlam1§ olup uzmanhg1 nedeniyle projede gorev verilen ki§ilerdir. Lisansusto Tez 

Projelerinin ara§t1rmac1s1 yalnizca ilgili lisansi.isto ogrenim ogrencisi ve var ise ilgili enstitoler ve yetkili 

birimler tarafindan ikinci dani§man olarak tayin edilen ogretim Oyeleridir. Tip ve di§ hekimligi alanlannda 

yOrOtolen Uzmanhk Tezi Projelerinde ilgili anabilim dahnin akademik kuru lu karanyla tez 9all§mas1nda 

bulunmas1 onaylanan ogretim elemanlan da ara§t1rmac1 olarak yer ahr. AEP kapsaminda yOrOtolecek 

projelerin multidisipliner olabilecegi goz ahnarak proje ekibine birden fazla ogretim elemani ara§t1rmac1 

olarak yer alabilir. 

Doktora S0nras1 Ara~t1rmac1: Doktora veya t1pta, di§ hekimliginde ve eczac1hkta uzmanhk veya sanatta 
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Bursiyer: YOksekogretim kurumlannda, BAP komisyonu tarafmdan belirlenen bilimsel ara§t1rma proje 

turlerinde, proje kapsammda burslu gorevlendirilecek tezli yoksek lisans veya doktora programlanndaki 

ogrencilerdir. 

Proje degerlendirmesi yapacak uzman (Hakem): YOksekogretim kurumu ir;:inden veya d1§1ndan, 

bilimsel ara§t1rma projesi alarnnda uzman ve en az doktora derecesine sahip ogretim elemanlan ile 

ogretim uyeleridir. Projeleri degerlendirecek Oniversitemiz d1~1nda gorev yapan uzmanlara, proje bazmda 

10.000 gosterge rakammm gorevlendirmenin yap1ld191 tarihteki memur ayhk katsay1s1 ile r;:arp1m1 sonucu 

bulunacak tutan ger;:memek Ozere, Komisyon tarafmdan projelerin nitelikleri de dikkate almarak belirlenen 

tutarda Ocret odenir. Bir ki§iye bu madde kapsammda odeme yap1lacak uzman Ocreti say1s1 bir takvim 

y1hnda alt1y1 ger;:emez. Uzman Ocretleri, bilimsel ara§t1rma projelerine yonelik olarak bu amar;:la tahsis 

edilen odeneklerden kar§1larnr. Proje degerlendirme Ocreti 2022 y1h ir;:in brOt 300 TL'dir. Projeler ir;:in en 

az iki di§ hakemden gorO§ ahrnr. 

Proje Ekibi: Proje yorotocoso, ara§t1rmac1lan, doktora sonras1 ara~t1rmac1lar ve bursiyerlerdir. 

Tanmm1~ Ulusal Yaymevi: En az be§ y1I ulusal dOzeyde dOzenli faaliyet yOrOten, yaymlan TOrkiye'deki 

Oniversite kOtOphanelerinde kataloglanan ve daha once ayrn alanda farkh yazarlara ait en az yirmi kitap 

yay1mlam1~ yaymevidir. 

Alan indeks leri: Dergide makaleler ir;:in kabul edilecek alan indeksleri Ek-6'da verilmi~tir. 

Tamnm1~ Uluslararas1 Yaymevi: En az be~ y1I uluslararas1 dOzeyde dOzenli faaliyet yOrOten, ayrn alanda 

farkh yazarlara ait TOrkc;:e d1~1ndaki dillerde en az yirmi kitap yay1mlam1§ ve yaymlan YOksekogretim Kurulu 

tarafindan tarn nan yurtd1§mdaki Oniversitelerin kotOphanelerinde kataloglanan yaymevidir. 

ISi Web Of Science Veritabanmda Taranan Dergilerin Ceyreklik (Quartile, Q) Degeri: Bir derginin etki 

faktorone gore ayrn konudaki dergiler arasmdaki yerini gosterir ve dergilerin yer aid@ kategori Q1 : birinci 

r;:eyrek, Q2: ikinci r;:eyrek, Q3: or;:onco r;:eyrek ve 04: dordOnco r;:eyrek olmak Ozere 4 grupta tarnmlanir. 

Detayh bilgiler Ek-Tde verilmi§tir. 

0C0NC0 BOLOM 
GENEL iLKELER ve ESASLAR 

Ara~brma ve Yaym Etigi: Proje ekibi Ege Oniversitesinin ara§t1rma ve yaym etigi ile ilgili kurallanna 

uymakla yOkOmlOdOr. Desteklenen projelerden Oretilen tom yaymlarda (makale, tez, rapor, bildiri vb.) BAP 

Koordinasyon Birimi desteginin proje numaras1 ile birlikte ar;:1kr;:a belirtilmesi ve ilgili yaymlarm BAPYS 

sistemi Ozerinden BAP Komisyonu degerlendirmesine sunulmas, zorunludur. Aksi durumda proje ekibinde 

gorev alan ara~t1rmac1lar ihlal sOresinin bitiminden itibaren Or;: y1I sore ile BAP Koordinasyon Birimi 

desteklerinden yararlanamaz. 

Destek Say1s1 Limitleri: Ara§t1rmac1lann proje yOrotOcOsO olarak gorev alabilecekleri 

a~ag1da belirtilmi§tir: 
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1. Ara9trrmacrlar e~ zamanlr olarak, Gene! Ara9trrma Projesi (GAP), <;ok Disiplinli Oncelikli Alan 

Ara~trrma Projesi (ONAP) Katrhmh Ara~trrma Projesi (KAP), GOdOmlO, Oniversite-Sanayi GOdOmlO 

veya Uluslararasr Ara§trrma l§birligi Projesi (UIP) torOndeki projelerden en fazla 2 projede yOrOtOcO 

olmak Ozere aynr anda 4 projede gorev alabilirler. 

yayrna, ulusal/uluslararasr patent'e donu~mesi ~B~i ~~:M~lii]!~iijj~IiLJ~isiiij~Ji~fii[iJ 
e~le mesi veya kurum dr§r kaynaklarla desteklenen ulusal veya uluslararasr projeler alrnmasr 

durumunda ara§trrmac, 1 projede daha yurutocu olarak gorev alabilir. Bir ara§trrrc, 5 projeden fazla 

projede gorev alamaz. Ara§trrma Oniversiteleri Destek Program, (ADP) kapsamrnda desteklenen 

projeler i9in proje destek say, srnrrlamasr uygulanmaz. 

2. Ara9trrmacrlar Kariyer Ba§lang19 Destek Projesi (KBP) kapsamrnda yalnrzca bir kez destek alabilirler. 

3. Ara9t,rmacrlar e~ zamanh olarak en fazla 4 lisansosto (Doktora, Yuksek Lisans) tez projesinde 

yurutoco, 4 lisansosto tez projesinde ara§ttrtc1 olarak gorev alabilirler. Lisansusto tez projelerinde, 

yorotoconon daha once 5 adet Yuksek Lisans veya Doktora tez projesi yorotmesi durumunda, yen i 

bir lisansustO tez projesine ba§vuru yapabilmesi i9in dr§ kaynaklr bir proje veya tez projeleri dr§rndaki 

BAP projelerinden birinin kabulOnO almasr zorunludur. Lisansosto tez projelerinde ahnabilecek 

gorevler diger proje gorevlerine yonelik srn,rlamalarrn dr9rnda degerlendirili r. Ara§ttrma Oniversiteleri 

Destek Program, (ADP) kapsamrnda desteklenen projeler i9in proje destek say, srn1rlamas1 

uygulanmaz. 

4. Ara§ttrmacrlar aynr anda bir Hrzlr Destek Projesinde yurOtocO olarak gorev alabilirler ve yrlda bir kez 

Hrzlr Destek Projesi 'ne ba§vurabilirler. Ara§trrmacrlar en fazla 3 adet Hrzh Destek Projesi'ne 

ba~vurabilirler. Ara§ttrma Oniversiteleri Destek Program, (ADP) kapsamrnda desteklenen projeler i9in 

proje destek say, srnrrlamasr uygulanmaz. 

5. Yurutoco olarak gorev aldtklarr projeler kapsamrndaki yukumlOIOklerini yerine getirmeyen 

ara~t,rmacrlar yeni bir proje ba§vurusunda bulunamaz ve yeni bir projede ara§ttrmac, olarak gorev 

alamazlar. 

Proje Ba~vuru Yonetimi: Proje ba§vurularr Ege Oniversitesi Bilimsel Ara~t,rma Projeleri Yonetim Sistemi 

(BAPYS) kullantlarak sure k1s1tlamas1 olmaksrzrn surekli ger9ekle§tirilir. 

Proje Ba~vurusu Ger~ekle~tirecek Ara~t1rmac1lar i~in A~1klamalar: Detaylarr Ek-1 'de verilmi§tir. 

Projelerin Ba~latllmas1, Ara Raporlar ve Sonu~ Raporunun Sunulmas1: Komisyon degerlendirmesi 

neticesinde desteklenmesine karar verilen projelerin ba§latrlmasr ve proje raporlarrnrn sunulmasr 

a§agrdaki ilkelere gore yurOtolOr: 

1. Projelerin ba§latrlabilmesi i9in , oncelikle Ek-2'de verilen a91klamalara uygun olarak gerekli belgeler 

BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Projelerin ba§lama tarihi sozle§menin Rektor veya ilgili 

Rektor Yard1mc1s1 tarafrndan onaylandrgr tarih olarak kabul edilir. 

2. Projeler kapsamrnda harcama i§lemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafrndan yurotOlmektedir. Projele:..:.r_. __ 

kapsamrnda herhangi bir satrn alma/harcama i§leminin ba§latrlabilmesi i9in, oncelikle ara~trrmac rr~ 'f .c • 
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sistem Ozerinden olu:;;turacaklan harcama taleplerini elektronik ortamda, sistemin Orettigi harcama 

talebi dilekc;:esi c;:1kt1s1rn ise 1slak imzah olarak en k1sa sOrede BAP Koordinasyon Birimine ula:;;tirmalan 

zorunludur. Birim tarafrndan ilgili talebe istinaden Harcama Onay belgesi dOzenlenmeden herhangi bir 

harcama i:;;leminin ba:;;lat1lmas1 veya varsa daha onceden yap1lm1:;; herhangi bir harcamarnn odenmesi 

mOmktin degildir. 

3. Proje yOrOtocOleri, proje kapsamrnda yap1lan c;:ah:;;malan ve geli~meleri iryeren ara raporlan, sozle~me 

tarihinden itibaren 6 ayhk -<lonemin sonunda duyurulan formata uygun olarak BAP Koordinasyon 

Birimine sunmakla yukumlOdOr. BAP Komisyonu projenin torOne, sOresine ve ozelligine gore ara raper 

sunma sOrelerini ve ko:;;ullanrn degi:;;tirebilir. Proje sOresi bir y1ldan daha az clan projelerde 3.ayda bir 

kez ara raper sunulmalld1r. 1.ara raporun ardrndan sonuc;: raporu sunulmas1 mOmkOndOr. 

4. Proje yOrOtocOsO, protokolde belirtilen biti:;; tarihini izleyen en gee;: 3 ay ic;:erisinde, ara:;;tirma sonuc;:lannr 

ic;:eren ve BAP Komisyonu tarafrndan belirlenen formata uygun olarak hazrrlanmr:;; Proje Sonuc;: 

Raporunu, lisansusto tez projesi yOrOtocOsO ise jOri tarafrndan onaylanmr:;; tezin elektronik ortamdaki 

nOshasrnr Bilimsel Ara:;;t1rma Projeleri Yonetim Sistemi Ozerinden Birime sunmalldrr. Tez projeleri ic;:in, 

proje yOrtitocOlerinin tezin ba:;;anh bulunarak tamamland rgrna dair ilgili enstitoden/fakOlteden alrnmr:;; 

bir belgeyi de sisteme yOklemesi zorunludur. 

5. Uluslararas1 Ara:;;t1rma l:;;birligi Projeleri ic;:in BAP Komisyonu tarafrndan ilgili proje tOrO ic;:in belirlenen 

formata uygun olarak hazirlanmr:;; Proje Sonuc;: Raporu Bilimsel Ara:;;t1rma Projeleri Yonetim Sistemi 

Ozerinden komisyona sunulur. 

6. <;ah:;;manrn BAP Komisyonu tarafrndan desteklendigine dair bir ibareye yer verilmeyen raper ve tezler 

degerlendirmeye ahnmaz. 

7. Proje ara raporlan ve sonuc;: raporu sozle:;;mede belirlenen sOresi ic;:erisinde sunulmamas1 durumunda 

proje yOrOtocosonon yorotmekte oldugu tom projelere ait i:;;lemler (harcama i91emleri/talepler) durdurulur 

ve proje yorotocuso yeni bir projede gorev alamaz. 

8. Uyanya ragmen rapor sunmayan veya raporu yetersiz (ba:;;ansrz) bulunan ara:;;tirmac1lara 

uygulanacak yapt1nmlarla ilgili hususlar Uygulama Yonergesi HOkOmlerine gore BAP Komisyonu 

tarafrndan belirlenir. 

9. llgili donemde gerc;:ekle:;;tirilen c;:ah:;;malann bilimsel c;:1kt1lan detaylandinlarak ara raporlar 

hazirlanmahd1r. Sunulan ara raporlar ve ekleri, BAP Komisyonu tarafrndan degerlend irilir. Komisyon 

gerekli gordogo hallerde ara raporu revizyona ac;:abilir veya hakem gorO:;;lerine de ba:;;vurarak 

degerlendirme sOrecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki donemleri ile ilgili maddi destek BAP 

Komisyonunun ara rapor Ozerindeki olumlu goro:;;one bagh olarak devam eder. Ara raporlarda botc;:e 

ve proje ekibi ile ilgili yap1lacag1 belirtilen dOzenlemelerin mutlaka ayn talepler olarak BAP 

komisyonuna gonderilmesi gerekmektedir. 

10. En az bir ara rapor sunulmam1:;; projelerin sonuc;: raporlan kabul ed ilmez. 

Projelerin Suresi: Bilimsel ara:;;t1rma projeleri ek sorelerde dahil olmak Ozere en c;:ok otuz alt, ay ic;:erisinde 

tamamlarnr. Proje sonuc;: raporunun sunulabilmesi ic;:in projenin en az bir ara raporunun sunulmu:;; ve kabul 

edilmi:;; olmas1 gerekir. Proje yorotocOlerin in gerekc;:eli talebi Ozerine, BAP Komisyonu karan ile projeler 

ic;:in otuz alt1 ayhk sore a:;;rlmamak ko:;;uluyla ek sore verilebilir. Ek sore taleplerinin sozle:;;mede belirtilen 

biti:;; tarihinden en gee;: 30 gun once gerc;:ekle:;;tirilmesi gerekir. 

LisansOsto Tez Projeleri ic;:in verilen soreler, yetkili birimler tarafrndan tezler ic;:in verilen yasal ek 
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kapsayacak 9ekilde uzat,labilir. Ancak lisansustO tez projeleri i9in saglanacak mali destekler, ilgili 

lisansOstO egitim ve ogretim mevzuatmda belirlenen normal ogrenim sOreleri ile sm,rh olup, ek sore 

uzat1m1 verilen tez projeleri i9in saglanacak mali destekler duyurulan ilkelere uygun olarak 

gen;ekle§tirilecek harcama sOresi uzat1m1 talebinin BAP Komisyonu tarafmdan uygun bulunmas, 

durumunda en fazla alt, aya kadar ek sureler i9in devam ettirilebilir. 

Proje Teklifleri he ilgili Sunumlar: ONAP, UIP, KAP, DOSAP ve GOdOmlO Projelerin degerlendirilmesi 

a9amasmda proje ekibinden BAP Komisyonuna sozlO sunum yapmas, talep edilebilir. BAP Komisyonu 

gerekli gordOgO tom projelerin degerlendirilmesi a§amasmda ger9ekle§tirecegi toplant1lara proje ekibini 

davet ederek bilgi talep edebilir, a91klama isteyebilir. 

Projeler Kapsammda Test, Analiz ve Hizmet Giderlerinin Ka~1lanmas1 : Projeler kapsammda 

Oniversitemizde ger9ekle§tirilebilen test, analiz ve hizmetlerin Oniversitemizin ilgili bi rimlerinden 

karl?1lanmas1 zorunludur. Yurti9inde ger9eklel?tirilebilen test, analiz ve hizmetlerinde de oncelikle 

yurti9indeki kurum ve kurulu91ardan kar91lanmas1 zorunludur. Ancak, zorunlu nedenlerle kurum i9inde 

veya yurt i9inde yaptmlamayacak test, analiz veya hizmetlerin bulunmas1 durumunda gerek9esinin 

ba§vuru al?amasmda kapsamh olarak a91klanmas1 ve varsa zorunlulugu ortaya koyacak belgelerin de 

sunulmas, gereklidir. Bu tor durumlar BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek taleplerin uygunlugu 

Komisyon tarafmdan karara baglanir. 

Projeler Kapsammda istatistiksel Analiz ve Anket Giderlerinin Ka~1lanmas1: LisansOsto Tez 

Projeleri kapsammda anket uygulamalan ve istatistiksel analizler i9in hizmet ahmma yonelik mali destek 

saglanmaz. Diger projeler kapsammda da bu tOrdeki 9ahl?malann proje ekibindeki ara9t1rmac1lar 

tarafmdan yap1lmas1 beklenir. LisansOstO Tez Projeleri d1§mdaki projeler kapsammda bu tor 9ahl?malann 

gen;eklel?tirilmesi i9in hizmet ahmmm zorunlu olmas1 durumunda, ba§vuru al?amasmda yOrOtolecek anket 

ve/veya analiz 9ahl?malan hakkmda kapsamh olarak bilgi verilmesi, uygulanacak anketlerin orneginin 

sunulmas, ve BAP Komisyonu tarafmdan gerek9enin yerinde bulunmas1 durumunda destek saglanmas, 

mOmkOndOr. 

Projeler Kapsammda K1rtasiye Giderlerinin Kar!j1lanmas1: Projeler kapsammda bask,, yaz1c1 91 kt1s1, 

fotokopi, kag,t ve benzeri diger k1rtasiye giderleri i9in saglanabilecek destek tutan 3.000 TL ile sm1rhd1r. 

Ancak resmi nitelik ta§1yan kurum ve kurulul?lar kapsammdaki arl?iv, kOtOphane vb. organizasyonlardan 

saglanacak bas1h materyal veya fotokopi gibi giderler ile ara§t1rmanm yOrOtOlebilmesi i9in zorunlu olup 

gerek9esi Komisyon tarafmdan uygun gorOlen projeler i9in bu sm,rlama dikkate ahnmaz. Ek but9e 

bal?vurulannda projenin kabul edildigi tarihteki k1rtasiye bOt9e limiti destegi a§1lamaz. 

Projeler Kapsammda Veritabam Abonelikleri: Projeler kapsammda bilimsel yaymlara yonelik 

veritabani abonelikleri i9in destek saglanmaz. 

Projeler Kapsammda Kurs ve Egltim Giderlerinin Ka~llanmas1: Projeler kapsammda kurs ve egitim 

giderleri kar§llanmaz. 

Projeler Kapsammda Yabanc1 Dilden TercOme Giderlerinin Ka~llanmas1: Projeler kapsammda 

ihtiya9 duyulan 9evirilerin proje ekibindeki aral?tirmac,lar tarafmdan yap1lmas1 
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taleplerine destek verilmeyecektir. Ancak eski dillerde yaz1lm19, akademik literatorde yaygin kullan1lmayan 

veya ozel egitim gerektiren yaz1m diline sahip beige veya eserler i9in Komisyon tarafmdan uygun 

gori.ilmesi durumunda destek saglanabilir. 

Projeler Kapsammda Kitap Ahm1 Giderlerinin Ka~llanmas1: Projeler kapsammda bas1h veya 

elektronik kitap ahmma yonelik giderler i9in destek tutan proje torOne gore BAP komisyonu tarafmdan 

verilir. Bu kapsamda yurti9inden ahnan kitaplara yonelik kargo, posta vb. diger giderler i9in destek 

saglanmaz. 

Projeler Kapsammda Bilgisayar ve Bilgisayar Parc;alan Ahm1 Giderlerinin Ka~1lanmas1: Projeler 

kapsammda ger9ekle~tirilecek bilgisayar ve bilgisayar par9as1 ahm1 taleplerinin degerlendirilmesinde 

a:;;ag1daki hususlar dikkate alm1r. 

1. Talep edilen bilgisayar projenin yOrOtolebilmesi i9in zorunlu ihtiya9 olmahd1r. Bu ihtiyacm detaylannm, 

yOrotOcO tarafmdan proje ba~vurusunda detayh bir :;,ekilde yaz1lmas1 gerekmektedir. 

2. BAP Komisyonu y1lhk olarak talep edilen bilgisayarlann teknik ozelliklerine gore birim fiyat belirlemesi 

yapabilir. 

Bilgisayar veya bilgisayar par9as1 ahm talebi bulunan proje ba~vurularmda, proje yOrOtocOleriningorev 

yapt191 birimin yoneticisi tarafindan imzalanm1~ olan ve ara~t,rmacmm Ozerinde zimmetli 

bilgisayarlan, temin edilme tarihlerini ve teknik ozelliklerin i gosteren bir belgenin de ba9vuru 

a~amasmda sisteme yuklenmesi ve kabul edilen projeler i9in ilgili belgenin ash nm BAP Koordinasyon 

Birimine teslim edilmesi zorunludur. 

Bilgisayar par9as1 ahm1 taleplerinde, yukanda belirtilen belgeye ek olarak, proje ba~vuru 

formunda 80t9e Kalemleri Gerek9esi alanmda, ozellikleri yOkseltilmek istenen mevcut bilgisayarm 

proje 9ah~masmda ihtiya9 duyulan hangi hususlar i9in yetersiz kald191 ve ilgili par9aya neden ihtiya9 

duyuldugu da a91k ve anla91hr 9ekilde izah edilmelidir. Bu kapsamda talep edilen par9alann toplam 

maliyeti, yeni bir bilgisayar ahm1 maliyetine gore onemli dOzeyde dO~Ok olmahd1r. 

Projeler Kapsammda Haberle~me Cihazlari, Fotograf Makinas1 ve Kamera Giderlerinin 

Ka~llanmas1: Proje ba~vuru a9amasmda, ilgili te9hizatm projenin yOrOtolebilmesi i9in zorunlu ihtiya9 

olduguna dair gerek9enin kapsamh izah edilmesi ve gerek9enin BAP Komisyonu tarafmdan uygun 

gorulmesi durumunda bu tor giderler i9in destek saglanabilir. Ancak, bu kapsamda saglanacak 

desteklerde ilgili te9hizatm fiyat1rnn beyan edilen gereksinim ile uyumlu olmas1 ko~ulu aranir. lhtiyacm 

otesinde ozellikler ta91d191 ve/veya fiyatmm makul olarak gorOlmedigi talepler i9in destek saglanmaz. 

Projeler Kapsammda Yaz1hm Giderlerinin Ka~llanmas1: GOdOmlO Projeler d1:;;1ndaki projeler 

kapsammda, Microsoft Ofis OrOnleri, sunum geli~tirme yaz1hmlan, Anti virus yaz1hmlan vb. nitelikteki genel 

kullanima yonelik yaz1hmlar i9in destek saglanmaz. Ancak, projenin yOrOtolebilmesi i9in zorunlu olarak 

ihtiya9 duyulan yaz1hm giderleri i9in destek saglanabilir. Yaz1hm talebi bulunan ara~tirmac1lann, ba~vuru 

a~amasmda talep edilen yaz1hma olan ihtiyac1 kapsamh olarak izah etmesi ve gerek9esinin BAP 

Komisyonu tarafindan yerinde gorOlmesi zorunludur. 

Kurum Mensubu Olmayan Ara~t1rmac1larm Seyahat Giderlerinin Kar~1lanmas1: Ba~ka Oniversitele · =·~ 
kadrosunda bulunan ara~t1rmac1lar ir;:in yolluk, yevmiye, ula:;;1m, kat1hm Ocreti vb. herhangi bi O~ .C ... 
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seyahat giderleri ir;in mali destek saglanmaz. Ancak, 2547 Say1h Kanunun 40. Maddesinin (b) bend ine 

uygun olarak Oniversitemizde gorevlendirilen ara~t1rmac1lar ir;in bu k1s1tlama uygulanmaz. 

Projeler Kapsammda Bursiyer Cah~tmlmasma ili~kin Esaslar: Bursiyer r;ah~tmlmasma yonelik 

esaslar a9ag1da listelenmi~tir. Bursiyer talebi bulunan projeler kapsammda ba~vuru a~amasmda sisteme 

yOklenmesi zorunlu olan belgeler ile BAP Komisyonu tarafmdan desteklenmesi uygun bulunan proje 

onerileri ir;in Birime teslim edilmesi gereken belgeler ilgili ba9hklar altmda verilmi9tir. 

1. Projeler kapsammda r;ah~tinlacak bursiyerlerin Oniversitemizde tezli yOksek lisans veya doktoraya 

kay1th ogrenci olmas1 zorunludur. 

2. Proje yOrOtocosonon, proje ba~vurusunda bursiyer r;ah~t1rmay1 ongormo9 olmas1, niteligi ve r;ah9acag1 

sOreyi belirlemi9 olmas1 gerekir. 

3. Yalnizca DP ONAP, UIP veya Sanayi GUdOmlO Proje torlerindeki projeler i9in Bursiyer talebi 

yap1labilir, bir projede en fazla iki bursiyer gorevlendirilebilir. 

4. Bursiyer ir;in talep edilen odenekler ilgili projenin destek limitleri ir;:erisinde olmahd1r. Projeler 

kapsammda bursiyer odemesine yonelik ek bOtr;e verilmez. 

5. Projenin ba~vuru a9amasmda BAP Komisyonu tarafmdan bursiyer odemesine yonelik onaylanan sore 

uzat1lamaz. 

6. Devam eden projeler kapsammda bursiyerin projeden aynlmas1 durumunda, proje yOrOtOcOnOn 

talebinin BAP Komisyonu tarafmdan uygun gorOlmesi halinde ayn lan bursiyerin yerine, ayni alanda ve 

ayni dOzeyde lisansOstO ogretim programma kay1th (aynlan bursiyer yOksek lisans programma kay1th ise 

yerine eklenecek bursiyer de yOksek lisans programmda; aynlan bursiyer doktora programma kay1th ise 

yerine eklenecek yeni bursiyer de doktora programmda kay1th olmahd1r) olmak ko9ulu ile projede 

onaylanan bursiyerlik sOresi ve bOt9esi dahilinde kalmak Ozere yeni bir bursiyer gorevlendirilebilir. 

7. Bursiyer odemeleri ir;in onaylanm19 botr;e tutarlan , diger bOt9e kalemlerine aktanlmaz. Ayni ~ekilde 

diger bOtr;e kalemleri ir;in onaylanm19 bOt9e tutarlan da bursiyer odemelerine yonelik harcama kalemlerine 

aktanlamaz. 

8. Burs odeme Ost miktarlan YOK Yorotme Kurulu karan dogrultusunda proje hesabmdan odenmek Ozere, 

yOksek lisans ogrencileri ir;in ayhk ~ 2.550 TL, doktora ogrencileri ir;in ayhk 3.500 TL olarak uygulanir. 

BAP Komisyonu karan ile burs miktanna yonelik yap1lacak gOncellemeler devam etmekte olan projeler 

kapsamindaki bursiyer 6demelerine yans1t1lmaz. 

9. Bursiyer ir;in belirlenen burs miktan, gorev yap1lan ay1 takip eden ay ir;erisinde bursiyere ait banka 

hesabma yatinhr. 

10. Bursiyer olarak 9ah~t1r1lacak lisansosto ogrenim ogrencileri i9in a~ag1daki 9artlar aranir: 

a. TOrkiye'de ikamet etmek. 

b. Kirk ya9mdan gun almam19 olmak. 

c. Bir kurum veya i~ yerinde r;ah~m1yor olmak. 

d. Ayni donemde TOBITAK yurtir;i lisansOsto burs program, bursiyeri olmamak. 

e. Ayni donemde ba9ka bir BAP projesinde bursiyer olmamak. 

11. Bursiyerlerin burslu olduklan donem ir;erisinde Oniversitemizde kay1th ogrenci statolerini korumalan 

ve proje yOrOtOcOlerinin de uygun gormesi kayd1yla ulusal veya uluslararas1 ikili i~ birligi/degi9im 

programlan kapsammda diger Oniversite veya ara9tirma enstitOlerine 6 (alt1) ay1 ge9meyecek ziyan--~•-::,.. 

bursluluk statOlerini degi9tirmez. Bu tor ara~t,rma ziyaretlerinin, proje yOrOtOcOleri tarafmdan se~f1attie~ .C.• 
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en ge<y dort hafta once gerek<yesiyle birlikte SAP Koordinasyon Birimi'ne bildirilmesi zorunludur. 

12. Herhangi bir gerek<ye ile onaylanan sOreden once bursiyerlik statosO bitecek veya projeden ayn lacak 

Bursiyer'in , bursiyerlik statosonun bitmesinden veya projeden aynlmasmdan en ge<; 10 gun oncesinde 

proje yurutocusu tarafmdan Bursiyer C1karma Formu ile SAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi 

zorunludur. Bursiyerin ayni zamanda projeden aynlacak olmas1 durumunda proje yOrOtocOsO tarafmdan 

Birime yap1lacak bildirimle e$ zamanh olarak BAPYS sistemi Ozerinden Proje Ekibinde Degi$iklik talebinde 

bulunmas1 da zorunludur. Yasal ihbar bildirim sOresi ge<ytikten sonra projeden aynlan bursiyerin odenmi$ 

yasal kesintileri ve 5838 Say1h Kanunun 4. maddesi ile 5510 say1h SGK Kanununun 102. maddesinde 

degi$iklik yap1larak; sigortahnm i$ten aynlmas1 durumunda SGK'ya i$ten aynld1g1 tarihten itibaren ilk 10 

(on) gun i<yerisinde bildirimde bulunulmamas1 durumunda uygulanacak cezai mOeyyide proje 

YOrutocOsOne rucu ettirilir. 

13. Proje yOrOrlOkte iken lisansosto egitimi sona eren bursiyerin sozle$mesi sonland1nhr ve burs odemesi 

durdurulur. Ancak bu durumda olan ki$iler herhangi bir bursiyer odemesi yap1lmaks1z1n projedeki 

gorevlerine ara$t1rmac1 olarak devam edebilirler. Bu ki$ilerin proje yOrOrlOkte iken Oniversitemizde yeni bir 

tezli lisansosto egitim programma kay1t yapt1rmalan durumunda, proje yOrOtocOsOnOn talebinin SAP 

Komisyonu tarafmdan uygun bulunmas1 halinde ayni proje kapsammda tekrar Bursiyer statOsO 

kazanmalan mOmkOndur. Bu durumda bursiyere projenin onaylanan i<yerigine uygun olarak kalan bursiyer 

sOresi ve bursiyer bOt<yesine uygun olarak burs odemesi ger<yekle$tirilir. LisansOsto egitimi sona eren 

ogrencinin proje yorotocoso tarafmdan 13. Maddede belirtilen ilkelere uygun olarak SAP Koordinasyon 

Birimine bildirilmesi zorunludur. 

14. Bursiyer gorevlendirilen projenin herhangi bir sebeple dondurulmas1 halinde, projenin yeniden 

ba$lat1lacag1 tarihe kadar burs odemesi yap1lmaz. SAP Komisyonu karan ile iptal edilen projeler 

kapsammda ise bursiyerlik gorevi dogrudan sonlandinlm19 say1hr. 

15. Bursiyerin SGK giri$ i$1emlerinin ba$lat1lmas1 i<yin; 

a. Bursiyer Ba91atma Formu 

b. Bursiyer Kimlik fotokopisi 

c . GOncel tarihli Ogrenci belgesi 

d. MOstehakhk Belgesi (e-devlet Ozerinden) 

16. Bursiyer odemesinin ba91ad191 aydan itibaren, takip eden aylarda Bursiyer Ayhk Beyan Formu ve 

goncel tarihli Ogrenci Belgesi her aym 5'ine kadar yorotocO tarafmdan doldurularak BAP Koordinasyon 

Birimi'ne iletilmelidir. Formlann iletilmemesi halinde burs odemesi yap1lmaz. 

17. 5510 Say1h Kanun geregince saghk raporu alan SGK'II personelin istirahat sOresinin, i$verenlerce 

elektronik ortamda "Sosyal GOvenlik Kurumu'na bildirilmesi zorunlulugu bulunmaktadir. Aynca ilgili kanun 

kapsammda bu bildirimin sOresinde gonderilmemesi durumunda idari para cezas1 uygulanmas, da 

ongorolmO$tOr. Oniversitemizin cezai bir durumla kar91 kar$1ya kalmamas1 i<yin herhangi bir saghk 

kurulu9undan rapor alan proje bursiyerinin saghk raporunu aid@ gOn ilgili raporun i91eme allnmas1 ve 

SAP Koordinasyon Birimine bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli bildirimin yap1lmasma yonelik 

sorumluluk proje yOrutocOsOne aittir. 

Onaylanan Proje Butcelerinin Kullan1m1: Proje harcamalannin SAP Komisyonu tarafmdan onaylanan 

i<;erige uygun olarak ger<yekle9tirilmesi zorunludur. Proje but<yeleri a9ag1da belirtilen ana ba$hklar altmda 

degerlendirilir, kullandmhr ve izlenir. BAP Komisyonu tarafmdan ilgili ba$hklarda onaylanan . .Jirq"[/ ·i~--:·· ··<~ 
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butc;:elerindeki tutarlan diger herhangi bir ba~hk altmdaki harcamalar ic;:in kullarnlamaz. 

1. Mal, malzeme ve hizmet ahm1 butc;:esi 

2. Ara~t,rma amac;:h seyahat btitc;:esi 

3. Kongre/Sempozyum kat1hmma yonelik seyahat btitc;:esi 

4. Bursiyer bOtc;:esi 

5. Doktora Sonras1 ara~tlrmac, butc;:esi 

Bu kapsamda , projelerin degerlendirilmesi a§amasmda BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan kongre 

kat1hm1 veya ara~t1rma amac;:h seyahat butc;:eleri ile bursiyer ve doktora sonras1 ara§t1rmac1 butc;:elerindeki 

tutarlar mal, malzeme, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemlerine aktanlamaz. 

Benzer ~ekilde mal, malzeme, hizmet ahm1 vb. harcama kalemi butc;:elerindeki tutarlar da kongre kat1l1m1 

veya ara~t1rma amac;:11 seyahat ile bursiyer ve doktora sonras1 ara~t1rmac1 butc;:elerine aktanlmaz. 

Projelerin toplam butc;:esi, BAP Komisyonu tarafmdan yukanda listelenen butc;:e kategorileri altmda 

onaylanan butc;:e kalemlerinin ongorulen yakla§lk maliyetlerinin toplam, ile belirlenir. Uygulamada BAP 

Komisyonu tarafmdan her bir butc;:e kategorisi ic;:in onaylanan tutarlar ve toplam proje butc;:esi a§llmamak 

ko§ulu ile harcama i~lemleri gerc;:ekle§tirilir. 

Onaylanan butc;:e kalemlerine yonelik gerc;:ekle~en harcamalann ongorulen yakla~1k maliyetlerin altmda 

gerc;:ekle§mesi durumunda, kalan tutarlar ilave ahmlar ic;:in kullarnlamaz. 

Projeler kapsammda zorunlu nedenlerle ortaya c;:1kabilecek ek butc;:e talepleri BAP Komisyonu tarafmdan 

degerlendirilerek karara baglarnr. Bu kapsamdaki uygulama detaylan ilgili ba~hklar altmda verilmi~tir. 

Proje Sonu~larmm Yaymlanmas1: Proje sonuc;:lannm yaymlanmasmda a~ag1daki ilkeler uygularnr: 

1. Desteklenen GAP, ONAP ve UiP projelerinin sonuc;:lannm proje sonuc;:land1ktan sonra en gee;: iki y1I 

ic;:inde, Web of Science (WOS)'m Science Citation Index (SCI), Science Citation Index- Expanded (SCI

E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri 

kapsammda yer alan dergilerde tam metin makale olarak yaymlanmas1 zorunludur. 

2. GAP ve UIP projeleri ic;:in yukanda belirtilen indeksli dergilerde en az bir tam metin makale veya 

uluslararas1 tanmm1§ yaymevlerinde yay1mlanan kitapta bir bolum niteliginde yaym gerc;:ekle~tirilmesi 

zorunludur. Sosyal ve Be~eri Bilimlerde ise Web of Science'm Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

veya Oniversiteleraras1 Kurul (OAK) tarafmdan doc;:entlik ba~vurulannda kabul edilen alan 

indekslerinde taranan dergilerde tam metin bir makale, bir kitap veya kitapta bolum yaymlanmas1 da 

yeterli kabul edilir. 

3. ONAP Projeleri ic;:in , yukanda belirtilen indeksli dergilerde makale veya tanmm1~ yaymevlerince 

yay1mlanan uluslararas1 kitapta bolum niteliginde en az iki adet yaym gerc;:ekle~tirilmesi zorunludur. 

Sosyal ve Be~eri Bilimlerde ise ESCI veya OAK tarafmdan ilgili alandaki doc;:entlik ba§vurulannda kabul 
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yabanc, dilde kitap bolOmO olmak Ozere en az iki adet yaym veyauluslararas1 yaym evlerince bas1lm1~ 

yabanc1 dilde bir kitap yay1mlanmas1 da yeterli kabul edilir. 

4. Sonuglanndan patent ahnm1~ projeler igin yaym gergekle~tirilmesi ~art1 aranmaz. 

5. KAP projelerinin sonw;lanndan elde edilen somut proje 91kt1lanrnn (patent, faydah model , OrOn, so reg, 

yaym vb.) en geg projenin tamamlanmasmdan sonraki iki y1I i9inde BAP Komisyonuna sunulmas1 

zorunludur. GAP igin kabul edilen yaym ko~ullan KAP i9in de ge9erlidir. 

6. KBP sonu9lannm en ge9 projenin tamamlanmasmdan sonraki iki y1I i9inde TOBITAK ULAKBiM 

tarafmdan yaym te~vik destegi verilen dergilerde veya Oniversiteleraras1 Kurul (OAK) tarafmdan 

dogentlik ba~vurulannda kabul edilen alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin bir makale 

olarak yaymlanmas1 zorunludur. 

7. YOksek Lisans tez projeleri sonuglannm en ge9 projenin tamamlanmasmdan sonraki Og y1I i9inde TR 

Dizin tarafmdan taranan ulusal veya uluslararas1 hakemli dergilerde tam metin makale olarak veya 

Web of Science veya Scopus veritabanlan tarafmdan indekslenen ulusal/uluslararas1 hakemli 

konferans/sempozyumlarda tam metin bildiri olarak yaymlanmas1 zorunludur. Doktora Tez projeleri 

ve Uzmanhk Tez Projeleri sonuglannm projenin tamamlanmasmdan sonraki en ge9 09 y1I i9inde AHCI, 

SSCI, SCI, SCI-Exp, ESCI veya alan indekslerince taranan dergilerde yay1mlanm1~/yay1ma kabul 

edilmi~ en az bir tam makale ya da Web of Science veya Scopus veri tabanlan tarafmdan indekslenen 

uluslararas1 kongre, konferans ve sempozyum kitabmda yay1mlanm1~/yay1ma kabul edilmil? tam metin 

bildiri veya ulusal/uluslararas1 ahnm1~ patent tescil belgesinin sunulmas1 gerekir. 

9. Yeni bir proje ba~vurusu gergekle~tirecek proje yOrOtocOlerinin sOresi i9erisinde yaym ko~ulunu 

saglam1~ olmas1 gerekir. 

10.Herhangi bir yaym, yaymda birden fazla proje kapsammda Oretildigi belirtilmi~ olsa dahi yalrnzca bir 

projenin yaym i?artmm saglanmas1 amac1yla kullarnlabilir. 

11.BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen projeler kapsammda ger9ekle1?tirilen tom yaymlann 

bir nOshasmm BAPYS Ozerinden BAP Komisyonuna sunulmas1 ve ara~tirmac1lann Akademik Veri 

Yonetim Sistemi AVYS ki1?isel alanlanna il?lenmi9 olmas1 zorunludur. 

12.Ege Oniversitesi tarafmdan desteklenen projelerden yap1lan yaymlarda, Ege Oniversitesi adresi 

kullarnlmas1 zorunludur. 

Bu belge,gi.ivenli elektronik imza ile imzalanm1§t1r. 

13.BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen projeler kapsammda gergekle9tirilen her torlO 

yaymda, "Bu 9ah~ma Ege Oniversitesi Bilimsel Ara1?t1rma Projeleri Koordinasyon Birimi tar . n.C~''\ 

~-,;~r), 
'§4 .II • t , /! 

~t~~~~;!1~~I( 
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desteklenmi9tir. Proje Numaras,: ... . " ("This study is supported by Ege University Scientific Research 

Projects Coordination Unit. Project Number: .... ") 9eklinde veya benzer an lama gelecek bir ibarenin 

bulunmas, zorunludur. 

14.0ngorOlen sore dolmasrna ragmen yayrn 9artlarrn, yerine getirmeyen lisansOstO tez projesi 

yorotocolerine 2 yrl , diger projelerin yOrOtocOlerine ise 3 yrl soreyle herhangi bir torde yeni bir proje 

destegi verilmez. Ancak, bu sore ic;:erisinde yayrn ko9ulu saglarnr ise bu kapsamdaki yaptrnmlar 

kaldrrrlrr. 

15.BAP kapsamrnda desteklenen projelerden tez ,;ah9malarrnrn tamam, veya bir bolomo 

gerc;:ekle9tirilebilir. Bu kapsamda ilgili tezde projenin tamamrnrn veya ilgili bolomonon SAP tarafmdan 

desteklendiginin belirtilmesi gerekmektedir. 

16. YOrOtOcO BAPYS'e proje c;:1kt1s1 olan yaym1 yOklerken yaymlanan dergi niteligini gosteren belgeyi de 

sisteme eklemelidir. 

Projeler Kapsammda Ara~t1rma Amach Seyahat Giderlerinin Ka~1lanmas1: Bu kapsamda a9ag1daki 

ilkelere uygun olarak destek saglanabilir. 

Destek ilkeleri 

1. Ara9t,rmanrn ger,;ekle9tirilebilmesi ic;:in zorunlu olan yurtd1 91 seyahatler 30 gone kadar sOreler i9in 

desteklenebilir. Ancak, Uluslararas, Ara9t,rma i9birligi Projeleri (UiP) kapsammda ger9ekle9tirilecek 

ara9t,rma amac;:11 seyahatler 90 gone kadar desteklenebilir. 

2. Projelerin degerlendirilmesi a9amasmda BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan seyahat 

bOtc;:elerindeki tutarlar makine-tec;:hizat, sarf malzemesi, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemlerine 

aktanlamaz. Benzer ~ekilde makine-tec;:hizat, sarf malzemesi, hizmet ahm, vb. diger harcama 

kalemleri i9in BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan tutarlar da seyahat bOtc;:esine aktanlmaz. 

3. 30 gono ge9meyen ara9t1rma amac;:11 yurt d191 seyahatler ic;:in gec;:ici gorev yollugu hesaplamalannda 

6245 Sayrh Harc,rah Kanunu'na gore i91em yap1 hr. 

4. 30 gOnden uzun sOreli ara9t1rma amac;:11 yurt d191 seyahatler ic;:in Ek-5' de verilen ilkelere uygun olarak 

destek saglarnr. 

5. Seyahat ic;:in odenebilecek tutarlar, projenin ilgili harcama kalemleri ic;:in Komisyon tarafmdan 

onaylanan bOtc;:e tutarlarm, a9amaz. 

6. Arazi c;:alr9mas, gerektiren ara9t1rmalarda ara9 kiralamasma yonelik ilkeler Ek-3' de verilmi9tir. 

Uyqulama ifkeleri: Destegin kullarnlmas, ic;:in a9agrdaki hususlann yerine getirilmesi zorunludur: 

1. Proje ba9vurusunda seyahat gerek9esi, yOrotOlecek ara9t,rma faaliyetleri, ilgili yerde kahnmak 

istenen sore ve tahmini gider tutan detayh olarak izah edilmelidir. 

2. Eger yurtic;:i/yurtd,91 bir ara9t,rma merkezinde ilgili merkezdeki ara9t1rmac1lar ile birlikte yOrOtolecek 

bir c;:all9ma amac;:larnyor ise, proje ba9vurusu ekinde ilgili merkezden alrnan ve c;:alr9manm ic;:erigini 

yans,tan daveUl9birligi yaz1s1 sisteme y0klenmi9 olmalrd1r. 

3. Seyahat tarihinden en az 5 i9 gono once, talep dilek9esi, ara9t1rmac1nrn bagh oldugu birimin yonetim 

kurulu karari ve RektorlUk izln onaylari BAP K::dlnasyon Blrlmlne tesllmedll~ ~, 

r.: ~"'r -t '"' ~\~~ ,--
Bu belge,guvenli elektronik imza ile imzalanm1~t1r. ~te,lita..i'l;~iJ~~ 

Gen.el Se!<ret~r::,) 
'."': ·-_:;- ,'..; ~ .... 
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Ac1klama: Yonetim Kurulu kararmda ilgili seyahatin amac1, tarih arahg1, gidilecek yer, ilgili proje 

kapsammda kar§ilanacak giderler, ula§1rn §ekli (otobOs, tren, u9ak vb) gibi gerekli torn hususlar 

a91k9a belirtilrnelidir. 

4. Kat1hrnm ardmdan, en ge9 15 gOn i9erisinde seyahat ile ilgili belgeler, 9all§rna bir merkezde 

yi.iri.itOlmO~ ise ilgili merkezden allnan faaliyet yaz1s1 ve yOrOtoci.i tarafmdan imzalanm1~ Ti.irk~e 

Terci.irnesi BAP Koordinasyon Birimine teslim edilrnelidir. 

5. Qah§rna bir merkezde yOrOtolmi.i!? ise ilgili merkezden alman faaliyet yaz1smm ve Pasaport' un on 

yozo ve giri§-91k1§ ka§elerinin bulundugu sayfalannm fotokopisi BAP Koordinasyon Birirnine teslim 

edilrnelidir. 

6. Mali rnevzuat geregince, yurt d1§1 ara§t1rma ama9h seyahatler i9in yabanc1 dillerde hazirlanm1§ bilet, 

makbuz ve fatura gibi belgelerin TOrk9e tercOmesi yap1lmah ve imzah olarak BAP 

Koordinasyon Birirni'ne teslim edilmelidir. 

7. Seyahatin ardmdan, sunulacak ilk ara raporda seyahat kapsammda yOrOtolen faaliyetler izah 

edilmelidir. 

Projeler Kapsammda Kongre/Sempozyum Kat1hmma Yonelik Giderlerinin Kar~1lanmas1: Yi.irOtolen 

projeler kapsammda Oretilmi§ ve sozlO olarak sunulmas1 kabul edilmi§ olan bildirilerini sunmak Ozere, 

utusal/uluslararas1 di.izenlenen bir kongre/sempozyuma kat1hm ve yolluk, yevmiye giderleri a§ag1daki 

smirlamalara ve ko§ullara uygun olrnas1 ko§ullanyla desteklenebilir: 

Destek ilkeleri 

1. LisansOsti.i Tez Projeleri, DOSAP ve KBP projeleri i9in proje destek limitinin %20'sini ge9memek i.izere 

destek saglan1r. 

2. GAP, KAP, UiP ve ONAP projeleri i9in proje destek limitinin %15'ini ge9memek i.izere destek 

saglarnr. Bu destek KAP, UiP ve ONAP projeleri i9in 30.000 TL'yi a§amaz. 

3. GDM ti.iri.i projeler i9in 15.000 TL'yi ge~memek Ozere destek saglarnr. 

4. Kongre kat1llm1 i9in belirlenen bi.it9e Ost limiti tutarlan a!?1lmamak ko!?ulu ile birden 90k kongre 

kat1hm1 i9in bu kapsamda talep yap1labilir. 

5. Kongre/sernpozyum kat1hm desteginin verilebilmesi i9in proje ekibinden bir ki§inin ilgili etkinligefiili 

olarak kat1hm1 zorunludur. 

6. Projelerin ba§vuru a§amasmda BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan seyahat bot9elerindeki tutarlar 

makine-te9hizat, sarf malzemesi, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemlerine aktanlamaz. Benzer 

§ekilde makine-te9hizat, sarf malzemesi, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemleri i9in BAP Komisyonu 

tarafmdan onaylanan tutarlar da seyahat bi.it9esine aktanlmaz. 

7. Seyahat bi.it9e destegi, onaylanan proje bOt9esi Ozerinden ilgili yOzde degeri dikkate ahnarak 

hesaplanir. 

8. Bilimsel etkinlige kat1hmm online (9evrimi9i) ger9ekle§mesi durumunda talep edilebilecek destek, 

toplant1ya kat1hm gideri ile s1rnrhd1r. 

9. Diger torn projeler i9in gerek9esi sunularak proje destek lirnitinin %15'ini ge9memek i.izere 

karan ile destek saglanabilir. 
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Uygyiama ilkeleri: Destegin kullarnlmas1 i9in a$ag1daki hususlann yerine getirilmesi zorunludur: 

1. Proje ba$vurusunda kongre kat1hmma yonelik seyahat bOt9esinin ongorulm0$ ve BAP Komisyonu 

tarafindan onaylanml$ olmas1, 

2 Proje yi.iroti.ici.isi.ini.in BAP Komisyonuna ilgili etkinlik i9in "Kongre Kat1hm1 Onay Talebi" 

ger9ekle$tirmesi ve talebin BAP Komisyonu tarafindan onaylanm1$ olmas1 (Talep bai;;vurusunda 

bildirinin sozli.i sunum i9in kabul edildigine dair kabul yaz1sinin ve bildirinin orneginin de BAP 

Komisyonuna sunulmas1 zorunludur), 

3. Kat1hm tarihinden en az 5 i$ gi.ini.i once, harcama talep dilekc;;esinin ve ekinde kat1hm davetinin, birim 

yonetim kurulu karan ve Rektorli.ik izin onaylanrnn BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, 

a. Seyahat Harcama Talep Dilek9esi (BAPYS Ozerinden i.iretilmi$) 

b. Birim Yonetim Kurulu Karan ve Rektorli.ik Oluru (*) 

c. Sunumun sozli.i yap1lacagma dair kabul yaz1s1 

d. ilgili etkinligin Web of Science veya Scopus veri tabanlannda tarand191n1 ya da etkinligin en az 5. 

sinin duzenlendigini gostermeye yeterli bilgi i9eren belgeler 

Ac1klama: Yonetim Kurulu karannda ilgili seyahatin amac1, tarih arahg1, gidilecek yer, ilgili proje 

kapsaminda kar$1lanacak giderler, ula$1m $ekli (otobOs, tren, u9ak vb) ve gerekli tom hususlar 

a91k9a belirtilmelidir. 

Onemlj Hat1rlatma: (*) Rektorli.ik Onay tarihinden onceki tarihli herhangi bir harcamanm odenmesi 

mevzuat hukumleri geregince mumkun degildir. 

4. Kat1hmm ardindan, kat1l1m belgesinin, kat1hm ve seyahat ile ilgili harcama belgelerinin , sunumun 

sozlO olarak ger9ekle$tirildigini gostermeye yeterli dOzeyde bilgi i9eren kongre program, vb. beige 

ve bildiri orneginin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, 

5. Yurt d1$1 kat1hmlarda kat1hm belgesine ilave olarak, kat1hm belgesi ingilizce d1$indaki bir yabanc1 

dilde hazirlanm1§ ise kat1hm belgesinin Dekan, Dekan Yard1mc1s1, Anabilim Dah Ba$karn, Boli.im 

Ba$karn veya MOdOr tarafmdan onaylanm1§ tercOmesi ve pasaportun on yOzO ve giri$-91k19 

ka$elerininbulundugu sayfanin fotokopisinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, 

6. Yurt di$1 seyahatler i9in yabanc1 dillerde hazirlanm19 bilet, makbuz ve fatura gibi belgelerin Ti.irk9e 

tercumesinin yap1larak imzah olarak BAP Koordinasyon Birimi'ne teslim edilmesi mali mevzuat 

geregince zorunludur. 

Proje Turlerine Gore But~e Destek Limitleri : 2022 y1h i9in destek Ost limitleri KDV dahil olarak 

a9ag1daki gibidir: 

1. Genel Ara§t1rma Projesi (GAP): 75.000 TL(******) 

2. <;ok Disiplinli Oncelikli Alan Ara§tlrma Projesi (ONAP): 300.000 TL (***) 

3. Kat1hmh Ara§t1rma Projesi (KAP): 200.000 TL 

4. Yuksek Lisans Tez Projesi : 25.000TL(****) 

5. Doktora Tez Projesi: 50.000 TL(**) (****) 
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6. T1pta Uzmanhk Projesi: 50.000 TL 

7. Di$ Hekimliginde Uzmanhk Projesi: 50.000 TL 

8. Sanatta Yeterlik Tez Projesi: 50.000 TL 

9. Uluslararas1 Ara$t1rma i$birligi Projesi (UiP): 300.000 TL (*) (***) 

10. Kariyer Ba$1angu; Destek Projesi (KBP): 40.000 TL 

11. Giidiimlii Proje (GDB): Komisyon Kararma Baghd1r. 

12. Lisans Ogrencisi Kat1hmh Ara$t1rma Projesi (LKP): 5.000 TL 

13. Doktora S0nras1 Aral}tlrmac1 Projesi (DOSAP) (*****): ONAP destek limiti kadarTL + Maa$ 

14. H1zh Destek Projesi (HZP): 20.000 TL 

15. Yurtd1l}1 Deneyimli Aral}t1rmac1 Destek Projesi (YDADP): ONAP destek limiti kadar TL 

16. Aral}t1rma Egitim Program, Projeleri (AEP): 10.000 TL 

17. Ara$t1rma Oniversiteleri Destek Program, (ADP) 

Oniversitemiz Uygulama ve Ara!;lt1rma Merkezlerinde, ilgili merkezin sahip oldugu teknolojik altyap1lar 

kullarnlarak ve ilgili merkezden ara!;lt1rmac1larm saglayacaklan katk1larla yi.iri.itOlecek lisansi.isti.i tez 

projeleri icin bi.itce limiti a$ag1daki ilkelere uygun olarak %50'e kadar yi.iksek uygulamr: 

Ba!;ivuru formunda <;al1§imanm hangi i!;l paketlerinin ilgili merkezde yOrutOlecegi, <;ah!;lma kapsammda 

merkezde kullarnlacak teknolojik altyap1lann neler oldugu, ilgili merkezde <;al1§lmalara katk1 saglayacak 

ara§lt1rmac1lann isimleri ve saglayacaklan katk1lar kapsamh olarak izah edilmelidir. 

1. Ba!;ivuru a§lamasmda Uygulama ve Ara§lt1rma Merkezi ile Tez yOrOtocOsO arasmda "Lisansosto Tez 

Projesi i!;lbirligi Formu" doldurulmu!;i ve ilgili merkezin mOdOrO, ilgili merkezden soz konusu proje 

kapsammda i!;lbirligi yap1lacak ara§lt1 rmac1lar ve proje ekibi tarafmdan imzalanm1!;l olarak sisteme 

yuklenmeli ve destek talebi kabul edilen projeler i<;in formun ash BAP Koordinasyon Birimine teslim 

edilmelidir. 

2. BAP Komisyonu bu kapsamdaki projelerin degerlendirilmesi a!;lamasmda hakem gorO§ilerine 

ba§vurabilir ve/veya proje ekibinden sozlu sunum yapmalanrn talep edebilir. 

3. Bu kapsamda desteklenen projelerin sonu<; raporu ile birlikte "Uygulama ve Ara§t1rma Merkezleri 

LisansOstO Tez Projesi l!;ibirligi Sonu<; Formu" da imzalanml!;l olarak sisteme yOklenmelidir. 

Sanayiinin ihtiya<; duydugu alanlarda sorunlara <;tizOm Oretmek amac1yla yOrOtOlecek tezlerde 3 aydan az 

olmamak ko§iuluyla ilgili sanayii kurulu§unun sahip oldugu altyap1 ve olanaklar kullarnlarak ilgili sanayii 

kurulu!;iunda yOrOtolecek <;ah§malan i<;eren lisansosto tez projeleri i<;in bOt<;e limiti a§lag1daki ilkelere uygun 

olarak %50'e kadar yuksek uygularnr. 

1. Sanayii LisansOsto Tez Projesi Ba§lvuru formunda <;ah§imarnn sanayiinin hangi sorununa <;bzOm 

bulmak uzere tasarland191, hangi i!;l paketlerinin ilgili sanayii kurulu§iunda yOri.itulecegi, <;ah§ma 

kapsammda sanayii kurulu!;iunda kullarnlacak altyap1 ve olanaklann neler oldugu, kapsaml1 olarakizah 

edilmelidir. 

2. Ba§lvuru a§lamasmda Sanayii Kurulu§u ile "LisansOsto Tez Projesi i!;ibirligi Formu" doldurulm 
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sanayii kurulu$unun yetkilisi tarafrndan imzalanm1$ olarak sisteme yOklenmeli ve destek talebi kabul 

edilen projeler ic;in formun ash BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 

3. BAP Komisyonu bu kapsamdaki projelerin degerlendirilmesi a$amasrnda hakem gor0$1erine 

ba$vurabilir ve/veya proje ekibinden sozlO sun um yapmalann1 talep edebilir. 

4. Bu kapsamda desteklenen projelerin sonuc; raporu ile birlikte "Sanayii LisansOsto Tez Projesi 1$birligi 

Sonuc; Formu" da Tez dani$marn ve ilgili sanayii kuru1U$U yetkilisi tarafrndan imzalanm1$ olarak sisteme 

yOklenmelidir. 

(*) BOtc;enin ara$t1rma ic;erikli seyahat amac1yla kullarnlabilecek k1smrna yonelik ilkeler Ek-5'te verilmi$tir. 

(**) TOBiTAK 2244 - Sanayi Doktora Program, kapsamrnda desteklenmeye hak kazanan Oniversitemiz 

veya Ara$t1rma Alt yap1lanm1z ile Sanayi Kurulu$1anna ait doktora projeleri ic;in verilen bOtc;e limiti 

normal doktora tez projelerine uygulanan botc;e limiti 3 katrna kadar yOksek uygulanabilir. Bu projeler 

hakemlere gonderilmez. Komisyon gerekli gormesi halinde ara$t1rmac1lardan sunum isteyebilir. Proje 

yOrOrlOkte iken proje c;1kt1s1/c;1kt1lan Oniversite sanayii i$birlikli Q1 yayrn, ulusal/uluslararas1 patent veya 

Orone d6n0$mesi halinde ilave olarak doktora proje limiti kadar 6d01 botc;e verilir. BAP proje yOrOtocOsO, 

ogrencinin tez dan1$man1 olmak Ozere TOBiTAK 2244 programrna ba$vuran proje yOrOtocOsOnOn 

d1$rndaki akademik darn$manlardan bir 6gretim Oyesi olabilir. 

(***) Sosyal Bilimler alarnnda c;ah$ma yapan ara$tirmac1lar ic;in her y1I BAP Komisyonu tarafrndan 

belirlenen ve Oniversitemiz Senatosu'nda onaylanan oncelikli alanlarla ili$kili Sosyal Bilimlere yonelik 

Oncelikli alan projeleri ile Uluslararas1 Ara$t1rma 1$birligi Projelerinde (UIP) destek limiti iki katrna kadar 

art1nlabilir. Bu kapsamda en fazla iki bursiyer destegi verilebilir. 

(****) TOBITAK tarafrndan olu$turulan, 2210-C Yurt ic;i Oncelikli Alanlar YOksek Lisans Burs Program, 

ve 2211-C Yurt ic;i Oncelikli Alanlar Doktora Burs Program, kapsamrnda desteklenen LisansOsto 

ogrencilerine uygulama esaslan c;erc;evesinde YOksek Lisans ve Doktora Tez projeleri ic;in uygulanan 

bOtc;e limiti 3 katrna kadar yoksek uygulanabilir. Komisyon gerekli gormesi halinde ara$t1rmac1lardan 

sunum yapmasrn1 isteyebilir. 

(*****) Proje botc;esi haz1rlanacak proje limitleri kapsamrnda (ONAP) uygularnr. Doktora sonras1 

ara$t1rmac1ya odenecek Ocretler bu tutara aynca eklenir. BOtc;e detaylan ilgili ba$hk altinda verilmi$tir. 

(******) TOBITAK 2221 Konuk veya Akademik lzinli (Sabbatical) Bilim lnsarn Destekleme Program, 

kapsamrnda desteklenmeye hak kazanan ara$t1rmac1lara proje yOrOtocOsO Oniversitemiz 6gretim Oyesi 

olmak kO$Ulu ile BAP Komisyonunun uygun gormesi halinde Gene! Ara$tirma Projesi limitinin oc; kat1 kadar 

destek saglarnr. 

Butce Aktarim1: Projelerin degerlendirilmesi 8$amasrnda BAP Komisyonu tarafrndan onaylanan seyahat, 

bursiyer ve doktora sonras1 ara$t1rmac1 6demelerine yonelik bOtc;e tutarlan, makine-tec;hizat, toketim 

malzemesi, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemlerine aktanlamaz. Benzer $ekilde makine- tec;,h~i~i.+=~ ..... 

• ~a.C.• 
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tutarlar da seyahat, bursiyer ve doktora sonras1 ara§t1rmac1 butc;elerine aktanlmaz. 

Performansa Dayah But~e Limiti Uygulamas1: Bilimsel degerlendirme sOreci sonucunda BAP 

Komisyonu tarafmdan desteklenmeye uygun bulunmas1 ko§uluyla projeler ic;in a§ag1da detaylan verilen 

ko§ullan saglayan ara§t1rmac1lar ic;in yukanda belirtilen tutarlardan daha yOksek butc;e limiti uygulanmas1 

mOmki.indi.ir. Ancak, a9ag1daki belirtilen ko9ullardan birden fazlasmm saglamas1 durumunda botc;e limiti 

art1§ oranlan birle§tirilemez ve ara9t1rmac1lar ayrn proje ic;in yalrnzca tercih edecekleri bir yi.iksek bi.itc;e 

limiti uygulamasmdan faydalanabilir. 

A Performansa Dayah Butce Limiti Uygulamas1: Bilimsel degerlendirme si.ireci sonucunda BAP 

Komisyonu tarafmdan desteklenmeye uygun bulunmas1 ko$uluyla a9ag1daki kO$Ullan saglayan proje 

yOrOtOcOleri ic;in performansa dayah yOksek bOtc;e limiti uygulanmas1 mOmkOndOr. 

Kategor i 1: Ayrn proje ile TOBIT AK Destek Programlanna ba$VUru yap1lm19, bic;imsel degerlendirme 

si.irecini gec;erek bilimsel degerlendirme sorecinde C seviyesinde puan ile desteklenmesi uygun 

bulunmam19 tom projeler ic;in botc;e destek limiti %15 orarnnda daha yOksek uygularnr. 

Kategori 2: Ayrn proje ile AB Horizon 2020 destek programma yOrOtoco olarak ba$vuru yap1lm1$, bic;imsel 

degerlendirme sOrecini gec;erek bilimsel degerlendirme sorecinde desteklenmesi uygun bulunmam1$ tom 

projeler ic;in bOtc;e destek limiti %100 oranmda daha yOksek uygularnr. 

A91klama: Yukanda belirtilen ko$ullan saglamak amac1yla kullarnlacak proje faaliyetlerinin son iki y1I 

ic;erisinde gerc;ekle9tirilmi9 olmas1 zorunludur. 

B Proje Turlerine Gore Performansa Dayah Butce Limiti Uygulamas1: Bilimsel degerlendirmesoreci 

sonucunda BAP Komisyonu tarafmdan desteklenmeye uygun bulunmas1 ko9uluyla, GAP, C>NAP, KAP ve 

UIP destek programlan kapsammda a$ag1daki kO$Ullan saglayan proje yorotocOleri ic;in performansa 

dayah yOksek botc;e limiti uygulanmas1 mOmki.indi.ir. 

Kategori 3: ISi indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI) taranan dergilerdeki ozgi.in veya derleme 

sm1fmdaki tam metin makaleler. 

1. Bu kapsamda son iki y1I ic;erisinde yay1mlanm19 makaleler dikkate ahrnr ve ara§t1rmac1lar ayrn 

yaymlanrn yalrnzca bir proje ba$vurusunda diger ara$t1rmac1lann feragat etmesi kO$Ulu ile 

kullarnlabilirler. 

2. Makaleler ic;in TOBITAK ULAKBIM dergi puanlanrnn da dikkate ahnmas1yla AVYS sistemi 

tarafmdan hesaplanan puan degeri dikkate ahrnr. 

3. Kullarnlacak makalelerin yay1mlanm1$ olmas1 9artttr. DOI numaras1 bulunsa dahi, 

yay1mlanmam19, bas1m bilgileri kesinle$memi§ yaymlann kullarnlmas1 mi.imki.in degildir. 

4. Ba§vuruda kullarnlacak yaymlann i.iniversitemiz AVYS sistemine Web of Science web servisi 

Ozerinden sorgulanarak eklenmi$ olmas1 zorunludur. ~, ... 
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Kategori 4: Diger kurumlarca fon destegi saglanarak yOrOti.llmO§ ve ba§anyla kapat1lm1§ bilimsel 

ara§t1rma projeleri. 

1. Bu kapsamda, yOrOti.lcOIOgOnO ilgili ara§t1rmacmm yapt191, bilimsel degerlendirme sOreci 

sonucunda ulusal veya uluslararas1 kurumlarca onaylanarak botc;e destegi saglanm19 olup, 

TOBiTAK programlarmda (1002 ve PTI d1§1nda bOtc;esi 50.000 TL' nin altmda olan projeler haric;) 

oldugu gibi yeni bilgiler Oretilmesi, bilimsel yorumlann yap1 lmas1 veya teknolojik problemlerin 

c;ozOmlenmesi ic;in bilimsel esaslara uygun olarak yorotolmO§ ve sonuc; raporu yetkili mercilerce 

ba§anh bulunarak son iki y1I ic;erisinde kapat1lm1§ ara§t1rma projeleri dikkate ahnir. 

2 Kurum d191 destekli bir proje, yalnizca projenin yOrOtucOIOgOnO yapm1§ ara§t1rmac1 tarafmdan 

kullarnlabilir. 

3. Ba§vuruda kullanilacak kurum d1§1 destekli projenin Oniversitemiz AVYS sistemine eklenmi§ 

olmas1 zorunludur. 

4. Ara§t1rma altyap1s1 olu§turulmas1, giri§imcilik, ara§tirmac1lann ve ogrencilerin ara§tirma 

kOltoronon desteklenmesine yonelik projeler, ogrenci projeleri ile sosyal sorumluluk ve 

etkinliklere yonelik projeler yOksek botc;e limiti uygulamas1 kapsam1 d1§mdad1r. 

Kategori 5: Ulusal veya Uluslararas1 tescil edilmi§ patentler. 

1. Bu kapsamda son iki y1 I ic;erisinde tescil edilmi§ patentler dikkate ah nir. 

2. Bir patent, hak sahibi olan kurum mensubu ara9tirmac1lann mutab1k kald191 ve hak sahipligi 

bulunan bir ara§t1rmac1 tarafmdan kullanilabilir. 

3. Ba§vuru yapacak ara§tirmacmm bulu§ sahipleri arasmda yer almas1 ve tescil belgesinde adres 

olarak Ege Oniversitesini gostermi§ olmas1 zorunludur. 

4. Ba§vuruda kullarnlacak patentin Oniversitemiz AVYS sistemine eklenmi§ olmas1 zorunludur. 

Kategori 6: Q1 yaymlar 

1. Bu kapsamda son oc; y1I ic;erisinde yay1mlanm1§ makaleler dikkate ahnir. 

2. Ba§vuruda kullarnlacak yaymlann Oniversitemiz AVYS sistemine Web of Science web servisi 

Ozerinden sorgulanarak eklenmi§ olmas1 zorunludur. 

GAP, ONAP, KAP ve UiP Projeleri icin a§ag1daki ko§ullardan birisini saglayan 

arastirmac1lar icin destek limiti %30' a kadar artmlabilir. 

Kategori 3 kapsammda 30 ve Ozerinde puan toplamma sahip yaym gerc;ekle§tirmi§ olmak. Kategori 

4 kapsammda PTi odemeleri haric; botc;esi 250.000TL ve Ozerinde olan bir projeyi ba§anh olarak 
0 ,-.=:-~ 

kapatml§ olmak. /':,~)r.c~-, 
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GAP, ONAP, KAP ve UiP Projeleri icin a§a91daki ko§ullardan birisini saglayan 

arast1rmac1lar icin destek limiti %50'ye kadar artmlabilir. 

Kategori 3 kapsammda 50 ve Ozerinde puan toplamma sahip yaym ger9ekle§tirmi§ olmak. Kategori 

4 kapsammda PTi odemeleri hari9 bOt9esi 400.000TL ve Ozerinde clan bir projeyi ba§anh olarak 

kapatm1§ olmak. 

Kategori 5 kapsammda ulusal tescil edilmi§ bir patentte hak sahibi olmak. 

Kategori 6 kapsammda son 3 y1I i9erisinde 01 yaym1 ger9ekle§tirmi§ olmak. 

GAP, ONAP, KAP ve UiP Projeleri i<,in a§ag1daki ko§ullardan birisini saglayan 

arast1rmac11ar icin destek Umiti iki katma kadar artinlabilir. 

Kategori 3 kapsammda 75 veya Ozerinde puan toplamma sahip yaym ger9ekle§tirmi§ olmak. 

Kategori 4 kapsammda PTi odemeleri hari9 bOt9esi 750.000 TL ve Ozerinde olan bir projeyi ba§anh 

olarak kapatm1§ olmak. 

Kategori 5 kapsammda uluslararas1 tescil edilmi§ bir patentte hak sahibi olmak. 

Saglanabilecek Ek Butce Limitleri: Proje yOrOtocOsOnOn sdzle§mede belirtilen proje biti§ tarihinden 

itibaren en ge9 30 gun once ger9ekle§tirecegi gerek9eli talebin BAP Komisyonu tarafmdan uygun 

gorOlmesi durumunda saglanabilecek ek bOt9e limitleri a§ag1da belirtilmi§tir: 

1. Tez projeleri i9in saglanabilecek ek mali kaynak miktan proje bOt9esinin %25'i ilesm1rhd1r. 

2. GOdOmlO Projeler i9in saglanabilecek ek mali kaynak miktan proje bot9esinin %30'u ile sm1rhd1r. 

3. Diger tom proje torleri i9in saglanabilecek ek kaynak miktan proje bot9esinin %25'i ile sm1rhd1r. 

4. Projeler kapsammda kongre kat1hmma yonelik ek bOt9e destegi saglanmaz. 

5. Lisans Ogrencisi Kat1hmh Ara§tirma Projeler i9in ek bOt9e destegi saglanmaz. Lisans Kat1hmh 

projelerde proje sonu9lanmadan bot9e talebinde degi§iklik yap1labilir. 

6. Ek BOt9e, onaylanan proje bOtc;:esi Ozerinden ilgili yuzde degeri dikkate almarak hesaplan1r. 

Proje Ekibinde Degi§iklik: Proje Ekibinde Degi§iklik Talebi Proje protokolde belirtilen biti§ tarihinden en 

ge9 90 gun once ger9ekle§tirilmesi gerekir. 

Salgm, dogal afet ve benzeri ongorolemeyen mOcbir sebepler soz konusu oldugunda yOrOtocOnOn 

zamanmda iletemedigi ek sore talebi, ek bOt9e talebi , satin alma talebi, projenin ask1ya ahnmas1, projenin 

iptali, ara rapor ve sonuc;: raporu sunma durumlan ile ilgili talepleri ic;:in Bilimsel Ara§tlrma Projeleri 

Komisyonu karar vermeye yetkilidir. 
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DORDONCO BOLOM 
PROJE TURLERi iLE iLGiLi iLKELER 

1. GENEL ARA$TIRMA PROJELERi (GAP) 

Tammi ve Kapsam1: Ege Oniversitesi ogretim i.iyeleri ile doktora, t1pta uzmanhk, di§ hekimliginde 

uzmanhk ya da sanatta yeterlik egitimini tamamlam1§ ara§t1rmac1larm ki§isel veya disiplinler aras1 bilimsel 

ara§t1rma ve geli§tirme faaliyetlerini i9eren projelerdir. 

Ba~vuru On Ko~ulu: Profesor ve D09ent unvanma sahip ogretim uyelerinin yapaca91 ba§vurularda on 

ko§ul aranmaz. Diger akademik kadrolarda bulunan ve daha once ba§anyla kapat1lm1§ bir GAP veya 

ONAP projesinde yi.iri.ituci.ili.ik gorevi i.istlenmemi9 ara9t1rmac1lann bu destek programina ba9vuru 

yapabilmesi i9in bir KBP veya TOBiTAK 1002 projesini yi.iruterek ba9anyla sonu9land1rm19 olmas1 veya 

TOBiTAK 1001, 1003, 1005, 3001 , 3501 , COST, Uluslararas1 lkili i§birligi, AB <;er9eve Program, veya 

uluslararas1 diger fonlarca desteklenerek ba9anyla kapat1lm19 bir bilimsel ara9tirma projesinde yi.iri.ituci.i 

veya ara9t1rmac1 olarak gorev alm19 olmas1 zorunludur. 

Degerlendirme ve ilkeler: Degerlendirmeye alman proje onerileri, proje grubu dikkate alinarak say1 ve 

nitelikleri Komisyon tarafmdan belirlenen hakemlere gonderilir. Hakemlerden en az ikisinin diger 

i.iniversitelerden olmas1 tercih edilir. BAP Komisyonu, gelen degerlendirme raporlarm1 , proje ekibinin 

akademik performanslanrn ve yi.iri.itti.ikleri BAP projeleri kapsammda i.iretilen bilimsel yaym ve patent gibi 

91kt1lan da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

Yurutme ve Sonuc;landirma Sureci: : Proje kapsammda yap1lan 9ah9malan i9eren ara rapor her 6 ayhk 

donemin sonunda sunulmahd1r. Sonu9 raporu ise proje protokoli.inde belirtilen biti§ tarihini izleyen en ge9 

3 ay i9erisinde Bilimsel Ara§tirma Projeleri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile BAP Koordinasyon Birimine 

sunulur. Sonu9 raporu, BAP Komisyonu tarafmdan karara baglarnr. Ancak Komisyon gerekli gordi.igi.i 

durumlarda hakemlerin gori.i§lerine de ba9vurarak projenin ba9anh say1hp say1lmayacagma karar 

verebilir. 

2. <;OK DiSiPLiNLi ONCELiKLi ALAN ARA~TIRMA PROJELERi (ONAP) 

Tammi ve Kapsam1: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kurulu 'nun belirledigi oncelikli alanlar da dikkate ahnarak 

Ege Oniversitesi Senato tarafmdan belirlenmi§ oncelikli alanlarda, diger destek programlanndan daha 

yi.iksek bi.it9e ile desteklenebilen disiplinler aras1 projelerdir. ONAP projelerine y1I i9erisinde her zaman 

ba9vurulabilecegi gibi, BAP Komisyonu 'nun belirledigi oncelikli alanlar ile ilgili olarak y1lda iki kez 9agnya 

91k1labilir. Bu kapsamdaki projelerin i.iniversite i9i veya d19mdan en az i.i9 birim ve disiplinler aras1 alma 

ko9ulu vard1r. Ayrn birimde olmakla birlikte, anabilim dallan, diger alanlarda boli.imler ayn birim olarak 

degerlendirilecek, ancak boli.im ve faki.ilteler aras1 i§birlikleri, kurum d19mdan bir merkezin projede yer 

almas1 tercih nedeni olacakt1r. ilan edilen oncelikli alanlarda olmamasina ragmen , i.iniversitemiz i9in onem 

arz eden ve yi.iksek katma degerli 91kt1 olu§turma potansiyeline sahip 90k disiplinli projeler de bu 

kapsamda desteklenebilir. 

Bu kapsamda, Fen, Saghk ve Sosyal Bilimler alanlan arasmda yap1lacak i§birlikleri oncelikle te~<;iYe~~~~ ~ ·,, 
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Baljvuru On Koljulu: Bu destek programlan i<;:in ba§vuru yapacak ara§tirmac1rnn, daha once yurutolerek 

ba§anh bir §ekilde kapat1lm1§ veya ba§vuru anmda yurumekte olan en az bir TOBiTAK (1001 , 1003, 1005, 

3001, 3501 ), COST, Uluslararas1 ikili i§birligi, AB Cer9eve Program, , SANTEZ, Kalkmma Ajans1 , 

KOSGEB, ticari olmayan ulusal ve uluslararas1 bilimsel topluluklar, AB, NIH, destekli ara§t1rma 

projelerinde yurutocO veya ara§t1rmac1 , Faz 1, 2 ve 3 klinik 9ah§malarda sorumlu ara§t1rmac1 olarak gorev 

alm1§ olmas1 ve/veya ayrn proje ile TOBITAK Destek Programlanna ba§vuru yapllm1§ bilimsel 

degerlendirme surecinde en az C seviyesinde puan alm1§ veya yukanda belirtilen uluslararas1 programlara 

ba§vuru yap1larak bilimsel degerlendirme sureci sonucunda desteklenmemi§ olmas1 zorunludur. 

TOBiTAK, TUBA gibi kurumlardan odul alm1§ ara§tmc1lar i<;:in bu ko§ullar aranmaz. 

Ba§vuru formunda, GAP projelerinde istenen belgelere ilave olarak on ko§ulun sagland191rn gosteren ve 

resmiyet arz eden belgenin/belgelerin de sisteme yuklenmesi ve desteklenmesine kararverilen ba§vurular 

i<;:in bu belgelerin aslmm veya ash ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanm1§ bir nushasinm 

BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. TOBiTAK projelerinde 1002 ve PTi d1§mda 

but<;:esi 50.000 TL'nin altinda olan projeler kabul edilmez. 

Degerlendirme ve ilkeler: Degerlendirmeye ahnan proje onerileri, proje grubu dikkate alinarak say1 ve 

nitelikleri BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen hakemlere gbnderilir. Hakemlerden en az birinin diger 

Oniversitelerden olmas1 tercih edilir. Aynca bu projelerin degerlendirilmesinde hakem degerlendirmesine 

ilave olarak proje ekibinin BAP Komisyonuna sozlu sunum yapmalan istenir. Komisyon, gelen hakem 

raporlanrn, sunum/panel sonucunu, proje ekibinin akademik performanslanrn ve yuruttukleri BAP projeleri 

kapsammda Oretilen bilimsel yaym ve patent gibi 91kt1lan da dikkate alarak projenin desteklenip 

desteklenmeyecegine karar verir. 

YOrOtme ve sonu~land1rma sureci: Gene! Ara§t1rma Projeleri ile ayrnd1r. 

3. KA TILIMLI ARA$TIRMA PROJELERi (KAP) 

Tamm, ve Kapsam1: Oniversitemiz mensubu ara§t1rmac1lann ulusal veya uluslararas1 kurum ve 

kurulu§lann kat1hm1 ile hazirlayacaklan ve Oniversite sanayi i§birl igini geli§tirmeyi hedefleyen ara§t1rma 

projeleridir. Bu tor projelerde, i§birligi yap1lan kurulu§un proje but9esine belirli bir oranda katk1da 

bulunmas1, insan kaynag1 destegi saglamas1 ve/veya Oniversitemizde bulunmayan ara§t1rma altyap1lanrn 

proje kapsammda kulland1rmas1 gibi ayni veya nakdi katk1 saglamas1 zorunludur. 

Ba!}vuru Siireci: Bu projeler i<;:in, projenin taraf1 olan akademik personel ve kurulu§un bir personeli ortak 

yurutocO olabilir. Ancak, ilgili kurulu§tan ara§tirmac1lar BAP Koordinasyon Birimine yap1lan proje 

ba§vurusunda ara§tirmac1 olarak yer alabilirler. Proje ba§vurusunda, GAP Projelerinde istenen hususlara 

ilave olarak a§ag1daki belgelerin de saglanmas1 istenir: 

a. Proje Ortakhk Sozle!}mesi: Projenin taraf1 olan akademik personel ile ilgili kurulu§un yetkilisi arasmda 

yap1lan ve ortaklar arasinda projeye ili§kin gorev, yetki, sorumluluk, fikri ve smai mOlkiyet haklan, patent, 

tescil ve benzeri hak payla§1mma yonelik konulann belirtildigi sozle§me haz1rlanmah ve . !i.isr€~ r1::..;~':-:-~··, .• 
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yOklenmelidir. 

b. Proje Ba~vuru Formu: Ba$vuru formunda, GAP projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projede 

yer alan kurulu$un mali, teknik ve ara$t1rmac1 altyap1s1, projenin ba$an ol90tleri, proje yonetimine ili$kin 

bilgiler, olas1 riskier ve B plani, yaygm etki, i$birligi yap1lacak kurum veya kurulu$un projeye yapacag1 mali 

ve/veya alt yap, katk1s1 ve taraflar a91smdan beklenen katma degere yonelik bilgilere de yer verilmelidir. 

Projeler Kapsammda Saglanan Demirba~lar: Proje kapsammda BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan 

saglanan tum makine ve te9hizatlar, Oniversitemiz demirba$ envanterine kay1t edilir. 

Degerlendirme ve YOrOtme SOreci: Degerlendirmeye alman proje onerileri, proje grubu dikkate ahnarak 

say, ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen hakemlere gonderilir. Hakemlerden en az ikisinin 

diger Oniversitelerden olmas1 tercih edilir. Aynca bu projelerin degerlendirilmesinde hakem 

degerlendirmesine ilave olarak proje ekibinin BAP Komisyonuna sozlO sunum yapmalan istenebilir. 

Komisyon, gelen hakem raporlanni, sunum/panel sonucunu, proje ekibinin akademik performanslanni ve 

yOrOttOkleri BAP projeleri kapsammda Oretilen bilimsel yaym ve patent gibi 91kt1lan da dikkate alarak 

projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

BAP Komisyonu degerlendirme a$amasmda proje i9eriginde ve ortakhk sozle$mesinde revizyon 

yap1lmasm1 talep edebilir, sozle$me ile ilgili olarak Oniversitemiz Hukuk MO$avirliginden gor0$ talep 

edebilir. 

Proje kapsammda ger9ekle$tirilen yaymlarda, destekleyen kurumlar ortak isim olarak yer alabilir. 

Gerektiginde ara§t1rmanin bir bolOmO Oniversite dl§I proje ortagmm belirleyecegi ara§t1rma ortammda 

ger9ekle§tirilebilir ve Oniversite ara$tirmac1sma ara§t1rma i9in gerekli olan lojistik olanaklann bir k1sm1 

veya tamam1 di§ ortak9a kar§ilanabilir. Bu ve benzeri gerekli gorOlen diger hususlar da ortakhk 

sozle§mesinde belirtilmelidir. 

4. LiSANS0ST0 TEZ PROJELERi (TEZ) 

Tammi ve Kapsam1: Lisansostu tezlerini kapsayan ve tez dani§man1 olan ogretim Oyesinin ogrencileri ile 

yorottogo ara§tirma projeleridir. GYP Kapsamrndaki lisansOsti.i 9ah§malar, tezsiz yuksek lisans 

9ah§malan ve Oniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafrndan desteklenen herhangi bir proje 

kapsammda yOrOtOlmO§ tez 9al1§malan i9in LisansostO Tez Projesi destegi saglanmaz. Tez ba$hg1 ile 

proje ba§hg1 ayni olmahd1r. Lisansosto ve uzmanhk tez projeleri, tezin ilgili enstiti.i veya dekanhklann ilgili 

kurullannda onayland1ktan sonra dani§mana yaz1h olarak teblig edildigi tarih temel ahnarak, yi.iksek lisans 

tez projeleri i9in en ge9 3 ay, doktora ve uzmanhk tez projeleri i9in ise en ge9 6 ay i9erisinde ba§vurusunun 

yap1lmas1 gerekmektedir. Bu sOreleri a§an proje ba§vurulan degerlendirmeye ahnmayacakt1r. 

Ba~vuru: Proje Ba§vurusu tez konusunun lisansostO 9ah§manin yi.irutOldOgO enstitOnun/faki.iltenin yetkili 

kurullannca onaylanmasrndan sonra ger9ekle§tirilir. Bu kapsamda yalnizca, normal egitim- ogretim soresi 

i9erisinde bulunan lisansi.isti.i tez 9ah$malan i9in destek saglanir. Ba§vuru a§amasrnda lisansustO tez 

9ah§masrnm yorotOldOgO enstiti.i/fakulte tarafmdan da onaylanan Ara§t1rmac1 BeyanFormunun sunulmas1 

zorunludur. Ba§vuruda, ogrencinin devams1zhk ya da ba§ans1zhk nedeniyle ili§kisinin kesilme:\ -Y~1:;~·:\ 
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2 donem arka arkaya kay1t yenilemesi yap1lmamas1 durumunda projeden feragat ettigine dair 

feragatnamenin sunulmas1 zorunludur. 

Yuksek Lisans veya Doktora Tez proje 6nerisi olarak sunulan bir projenin ret edilmesi durumunda aynr 

proje ba§hg1 ile tekrar ba§vuru yap1lamaz. 

Proje Ekibi: Lisansusto Tez Projelerinin yorotocoso Oniversitemiz mensubu tez danr§man1, ara§t1rmac1s1 

ise yalnrzca ilgili lisansusto 6grenim ogrencisi ve var ise ilgili enstito/fakulte tarafmdan ikinci danr§man 

olarak tayin edilen ogretim Oyesidir. T1pta ve di§ hekimliginde uzmanhk projelerinde ancak gerektiginde 

farkh bilim dallanndan olmak ko§ulu ile ba§ka ara§t1rmac1lara yer verilebilir. 

Degerlendirme: Proje onerileri dogrudan SAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilebilir veya SAP 

Komisyonu gerekli gordOgO hallerde hakem gorO§lerine de ba§vurarak degerlendirmesinitamamlayabilir. 

SAP Komisyonu yapacag1 degerlendirmede var ise hakem gorO§lerini, proje ekibinin akademik 

performanslanni ve yorottukleri diger SAP projeleri kapsammda Oretilen bilimsel yaym ve patent gibi 

91kt1lan da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyecegine kararverir. 

Sure: Lisansusto Tez Projeleri i9in verilen sOreler, SAP Komisyonu tarafmdan uygun bulunmas1 

durumunda yetkili birimler tarafmdan tezler i9in verilen yasal ek sureleri kapsayacak §ekilde uzat1labilir. 

LisansOsto tez projeleri i9in saglanacak mali destekler, ilgili lisansusto egitim ve ogretim mevzuatmda 

belirlenen normal ogrenim sureleri ile sm1rhd1r. Ancak sure uzat1m1 verilen tez projeleri i9in saglanacak 

mali destekler, a§ag1daki ko§ullann saglanmas1 ve SAP Komisyonu tarafmdan uygun bulunmas, 

durumunda en fazla 6 (alt1) aya kadar devam ettirilebilir: 

1. YOksek lisans projeleri i9in ogrencinin i9erisinde bulunulan donemde kay1t yenileme i§lemlerini yerine 

getirmi§ olmas1 ve tez danr§maninin talepte bulunmas1 

2. Doktora, uzmanhk ve yeterlik tezleri i9in tez izleme komitesinin son degerlendirme raporunun ba$anh 

olmas1 ve tez darn§manrrnn talepte bulunmas1. Proje devam ederken lisansusto ogrencinin azami 

ogrenim sOresi i9inde kay1t dondurmas1 halinde, yOrOtOcO kanitlay1c1 belgeleri SAP Birimi'ne sunmakla 

yOkOmlOdOr. Bu durumda proje, kay1t dondurma suresi kadar dondurulur. 

Yiiriitme ve S0nu~land1rma Siireci: : Proje kapsammda yap1lan 9ah§malan i9eren ara rapor her 6 ayhk 

donemin sonunda Bilimsel Ara$t1rma Projeleri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile BAP Koordinasyon Birimine 

sunulur. Proje 9ah§mas1 tamamland1gmda sonu9 raporu olarak, tezin juri tarafmdan onaylanan pdf 

formatmdaki bir nushas1 (SAP sonu9 formu on kapag1 eklenmi$ olmahd1r) ve tezin ba§anh bulunarak 

tamamland@na dair ilgili enstito veya fakulteden ahnm1§ bir beige Bilimsel Ara§t1rma Projeleri Yonetim 

Sistemi arac1hg1 ile BAP Koordinasyon Birimi'ne sunulur. Raporlar SAP Komisyonu tarafmdan 

degerlendirilerek karara baglarnr. 

<;ah$manrn BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklendigine dair bir ibareye yer verilmeyen tezler 

degerlendirmeye almmaz. 

Lisansusto Tez Projeleri i9in verilen sOreler, yetkili birimler tarafmdan tezler i9in verilen yasal ek sureleri 

kapsayacak §ekilde uzat1labilir. Ancak lisansusto tez projeleri i9in saglanacak mali destekler, ilgili 
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ilgili ogrencinin ogrenciliginin sonlandmlmas1 veya ogrencinin ba9ans1zhg1 nedeniyle proje c;:al19masmm 

tamamlanamamas1 durumunda, proje yOrOtocOsOnOn gerekc;:eli talebi Ozerine bu tordeki projeler BAP 

Komisyonu tarafmdan iptal edilebilir. 

Bu tor durumlarda proje yOrOtocOleri dilekc;:elerine ek olarak, tez c;:al1 9masmm yap1ld1g1 ilgili 

enstitOden/fakOlteden alacag, ogrencinin ba9ans,zhk durumunu belirten yaz1y1 da Birime sunmak 

zorundad1r. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsammda satin almm1~ makine tec;:hizat ve 

demirba91ar diger ara~t1rmalarda kullarnlmak uzere BAP Komisyonu karanna bagh olarak c;:ah~manm 

yurutoldugu bolum/ana bilim dah ba$kanl191na teslim edilir. Ba9vuru sirasmda sunulan feragatnameye 

bagh olarak yurutocunun talebi ve komisyonun uygun gormesi halinde proje iptal edilebilir ya da Genel 

Ara9t1rma Projesi'ne c;:evrilebilir ve bu projelere ek butc;:e verilmez. 

Ba~ans1zl1klan nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansusto ogrenim ogrencileri, suresiz 

olarak BAP Birimi lisansusto tez projesi desteklerinden faydalandinlmazlar. 

5. G0D0ML0 PROJELER (GDM) (Oniversite Gudumlu Projeleri ve Oniversite-Sanayi Gudumlu 

Projeler) 

Tammi ve Kapsam1: Ege Oniversitesi Rektorlugunon, universitemiz ve/veya Olkemiz ic;:in onem arz eden 

konularda ara§t1rmalann yap1lmas1 amac1yla konu ve ko~ullann1 (butc;:e ve sure) belirlemek suretiyle 

c;:agnh olarak desteklenecek projelerdir. Oniversite-Sanayi Gudumlu projeler, Ege Oniversitesi Ogretim 

uyelerinin urettikleri urune donu~ebilir fikir ve/veya prototip urunlerin sanayii boyutuna ta9mabilmesi 

amac1yla sanayii ortakh projelerdir. 

Ba~vuru: Proje ba§vurulan, Rektor veya BAP Komisyonunun teklifi ile veya BAP Komisyonu tarafmdan 

duyurulan ara~tirma konulan, ko§ullan ve takvime uygun olarak gerc;:ekle$tirilir. 

Oniversite-Sanayi Gudumlu proje <;agnlanrnn her donemi ic;:in ogretim uyeleri sadece bir proje onerisi ile 

ba§vurabilirler. 

Oniversite-Sanayi Gudumlu projelerde bir c;:agn doneminde, bir firma sadece 1 proje ic;:in sanayi ortag1 

olarakba9vuruda bulunabilir. 

Oniversite-Sanayi GOdOmlO Proje c;:agns1 y1lda iki kez (Nisan ve Ekim aylannda) ac;:1lacakt1r. Oniversite

Sanayi Gi.idi.imlu Proje ba9vurulan tarih arahklann belirlenmesinde Komisyon yetkilidir. 

Gudumlu Proje ve Oniversite-Sanayi Gudumlu Proje yurotocusi.i onerilen alanda proje ve yaymlan olan 

Ege Oniversitesi Ogretim uyesidir. BAP Uygulama Esaslannda Oncelikli Alan Projesi yurutocusu alma 

ko9ullanrn saglamas1 gerekmektedir. 

Gudumlu projelerde bursiyer gorev almamakta, Oniversite-Sanayi Gudumlu Projelerde bursiyer 

c;:ah§abilmektedir. 

Proje ba~vurusu gerc;:ekle§tirilmeden once Oniversite ile ilgili sanayi kurulu§u arasmda fikri mulkiyet ve 

hak sahipligini belirten sozle§menin imzalanmas1 ve ba$vuruda sunulmas1 esast1r. Fikri mulkiyet 

sozle$mesinde gelir payla§1m modeli ba§vuru a9amasmda firma ile belirlenmi§ olmahd1r. 

Oniversite-Sanayi Gudumlu projelerde bursiyer d1~1ndaki ek botc;:e taleplerinde, i~birligi yap1lan sanayi 

kurulu$unun ek butc;:enin %25'i kar§1layacagm1 kabul eden belgesinin komisyona sunulmas1 durumunda 

talep goz onune ahnacaktir. Oniversite-Sanayi Gudumli.i projelerde, 
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bi.itc;:enin %25'ni nakdi olarak kar§1 layacaktir. 

Degerlendirme: Ba§vurular, BAP Komisyonu tarafmdan ko§ullan saglay1p saglamad1klan yoni.inde on 

incelemeden gec;:irilir ve ko§ullan saglayan proje ekiplerinden sozli.i sunum talep edilir. Sanayi gi.idi.imli.i 

projeler degerlendirme ic;:in 2 hakeme gonderilecektir. 

BAP Komisyonu, gelen hakem raporlanni, proje sunumu degerlendirme sonucunu, proje ekibinin 

akademik performanslanni ve yi.iri.itti.ikleri BAP projeleri kapsammda i.iretilen bilimsel yaym ve patent gibi 

91kt1lan da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

Yiiriitme ve sonu~land1rma siireci: Gene! Ara§t1rma Projeleri ile aynidir. 

6. KARiYER BA$LANGIC DESTEK PROJELERi (KBP) 

Tamm ve Kapsam1: Doktora, t1pta uzmanhk, di§ hekimliginde uzmanhk veya sanatta yeterlik egitimini 

tamamlam1§ olup, Doc;:ent ve Profesor d1§1ndaki akademik kadrolarda gorev yapmakta olan ve daha once 

fon destegi saglanarak yuruti.ilmO§ herhangi bir ara§t1rma projesinde yi.iri.itocu olarak gorev almam1§ olan 

kurumumuz mensubu akademik personelin ara§tirmalannm desteklenmesine yonelik projelerdir. Ekipte 

proje yuri.iti.ici.isi.inden Ost unvanh bir ara§t1rmac1 olmamahd1r. 

Ba~vuru: Genel Ara§tirma Projeleri ile aynid1r. Ancak, proje ba§vurusunda Gene! Ara§t1rma Projelerinde 

istenen belgelere ilave olarak Ara§t1rmac1 Beyan Formunun da sunulmas1 zorunludur. 

Degerlendirme: Proje onerileri dogrudan BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilebilir veya gerekli 

gorulen durumlarda hakem gori.i§lerine de ba§vurularak degerlendirme si.irec;:leri tamamlanabilir. 

YOrOtme ve sonu~land1rma siireci: Gene! Ara§t1rma Projeleri ile aynid1r. 

7. ULUSLARARASI ARA$TIRMA i$BiRLiGi PROJELERi (UiP) 

Tammi ve Kapsam1: Oniversitemiz mensubu ara§tirmac1lann uluslararas1 di.izeyde taninm1§ olan 

dunyanin onde gelen universitelerinde veya alanmda uluslararas1 di.izeyde taninan onemli ara§t1rma 

merkezlerinde ilgili kurulu§lardan ara§t1rmac1larla i$birligi ic;:erisinde yi.iri.itecekleri ara§t1rma projeleridir. Bu 

kapsamda, bulunulan y1l veya onceki y1lda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya THE 

(Times Higher Education World University Rankings) s1ralama sistemlerine gore gene! dunya 

siralamasmda veya projenin konusuyla uyumlu ara§t1rma alanlanna gore yap1lan siralamalarda ilk 200'de 

yer alan i.iniversitelerde yurutolecek ara§t1rma projeleri desteklenir. 

Aynca, program kapsammda i.iniversiteler d1§1ndaki uluslararas1 onemli ara§t1rma merkezlerinde 

yuruti.ilecek projeler ic;:inde destek saglanacak olup, hangi ara§t1rma merkezlerinin destek kapsamma dahil 

edilecegi BAP Komisyonu tarafmdan karara baglanacakt1r. 

Bu kapsamda yi.iri.iti.ilecek c;:ah§malar ic;:in yurtd1§1ndaki ara§t1rma kurumunda bulunulacak sure en az 4 

hafta en fazla 6 ay ile sin1rhd1 r. Ancak, yurt dl$1ndaki ara$t1rma kurumunda bulunulmasma yonelik 

saglanacak mali destekler en fazla 90 gun ile s1nirhd1r. Bu destek program, kapsammda, yurt d1§1nda 

bulunmaya yonelik ara§tlrma amac;:h seyahat destegi proje ekibinden en fazla 2 ara§t1rmac1 ic;:in Ek-5'te 
.... ~. 

verilen ilkelere uygun olarak saglanir. .,-::/'· ,"{' C ..... 
,(, • J. . • .. 
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Ba~vuru Siireci: Ba$vuru , destek programma ozel olarak haz1rlanm1$ ba$VUru formu kullanilarak 

9ah9manm ba91ayacag1 tarihten en az 3 ay once ger9ekle9tirilmelidir. Ba9vuru a9amasmda 9ah9manm 

yOrOtOlecegi kurulu$tan almm1$ daveUi$birligi yaz1s1nin ve Birim Uygunluk Formunun sisteme yOklenmesi 

ve desteklenmesine karar verilen ba9vurular ic_;;in bu belgelerin aslmm veya ash ibraz edilmeksuretiyle 

yetkili mercilerce onaylanm1$ bir nOshasmm BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. 

Ara$t1rmac1lann, BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen ve projenin konusu ile ilgili alanda dOnyanin 

onde gelen ara$t1rma merkezleri ile i$birligi yapmak Ozere bu destek programmdan faydalanmalan da 

mOmkOndOr. Ancak, i$birligi yap1lmak istenen merkezin BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen merkezler 

listesinde yer almamas1 durumunda, ara$tirmac1lar oncelikle ilgili ara$tirma merkezinin tanit1m1, ara$t1rma 

ve ara§t1rmac1 alt yap1s1 , merkezin bilimsel ba$anlan ve onemi konularm1 ic_;;eren bir raporu da eklemek 

suretiyle BAP Komisyonuna dilek9e ile ba$vurmak suretiyle ilgili merkezin destek program, kapsamma 

ahnmas1 hususunda talepte bulunmalan gereklidir. BAP Komisyonu tarafindan yap1lacak degerlendirme 

neticesinde uygun gorOlen merkez de listeye eklenecek ve ara$t1rmac1rnn ba$VUru yapmasma imkan 

saglanacakt1r. Yurtd1$1 (kar$1 kurum) ara$t1rmacmm proje ekibinde yer almas1 tercih nedeni olacakt1r. 

Proje ba§vurusu a$amasmda yurtdl$1 (kar$1 kurum) ile fikri mOlkiyet anla§mas1 imzalanmah ve sisteme 

yOklenmelidir. 

Degerlendirme: Degerlendirmeye ah nan proje onerileri, say1 ve nitelikleri Komisyon tarafmdan belirlenen 

hakemlere gonderilir. Projelerin degerlendirilmesi a§amasinda proje ekibinden BAP Komisyonuna sozlO 

sunum yapmalan talep edilir. BAP Komisyonu, gelen hakem raporlan ile ara§tlrma sonucunda bilimsel 

yaym Oretilmesi, patent veya fikri mOlkiyet tescili potansiyeli bulunup bulunmad191 gibi hususlann yarn s1ra 

proje ekibinin akademik performanslanni ve yOrOttOkleri diger BAP projeleri kapsaminda Oretilen bilimsel 

yayin ve patent gibi 91kt1lan da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

Yiirutme ve S0nu~land1rma Sureci: Proje kapsaminda yap1lan c_;;ah§malan ic_;;eren ara raper her 6 ayhk 

donemin sonunda Bilimsel Ara$t1rma Projeleri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile BAP Koordinasyon Birimine 

sunulur. Proje bitiminde ise BAP Komisyonu tarafindan belirlenen proje tOrOne ozel Proje Sonuc_;; Raporu 

ve c_;;ah§manin yap1ld191 kurumdan ahnacak faaliyet yaz1s1 Bilimsel Ara§tirma Projeleri Yonetim Sistemi 

arac1hg1 ile Birime sunulur. Sonuc_;; raporu , BAP Komisyonu tarafindan degerlendirilerek karara baglarnr. 

Ancak Komisyon gerekli gordOgO durumlarda hakem gor0$1erine ba$vurarak ve/veya ara§t1rmacinin BAP 

Komisyonuna sunum yapmasm1da isteyerek projenin ba§anh say1hp say1lmayacagma karar verebilir. 

yall$malar kapsaminda bilimsel yayin Oretilmesi veya patent almmas1 durumunda Oniversitemiz mensubu 

ara9t1rmac1lann Ege Oniversitesi'ni adres gostermeleri zorunludur. 

8. LiSANS OGRENCiSi KA TILIMLI ARA~TIRMA PROJESi (LKP) 

Tamm ve Kapsam1: Oniversitemizin 4 y1I ve Ozeri sore ile lisans dOzeyinde egitim verilen birimlerinin , 

orgon ogretim programlanna kay1th, ba$anh ogrencilerinin AR-GE kOltorlerinin olu9turulmas1 , ara$t1rma 

faaliyetlerine ozendirilmesi ve ara§t1rma yapmaya te§vik edilmesi amac1yla olu$turulan ara§t1rma 

projeleridir. YOrOtucOIOgOnO ogretim Oyelerinin Ostlendigi bu projelerde en az bir en fazla 3 lisans ogrencisi 

ara$tirmac1 olarak gorev alabilir. Proje ekibinde yOrOtocO ve lisans ogrencileri gorev alabilmektedir. B~a::"''-"'.:.:..~ .-
,r 1·-s -- C" ~-
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Ba~vuru ve Destekleme ilkeleri: Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek i9in a9ag1daki 

hususlann saglanmas, zorunludur: 

1. Ongorulen projelerin ara9t1rma projesi niteliginde olmas1 zorunludur. 

2. Projelerde ara9t1rmac1 olarak gorev alacak ogrencilerin ikinci sm1ftan itibaren, egitimlerinin normal 

suresinin i9inde ve en az 2 not ortalamasma sahip olmalan zorunludur. 

3. Proje suresi en az 6 ay, en fazla 12 ay arahgmda olmahd1r. 

4. Bu projeler kapsammda yaln1zca ara9t1rmanin yurutulebilmesi i9in ihtiya9 duyulan sarf malzemesi, 

alet, te9hizat, hizmet ahmma yonelik giderler ve yurt i9i kongre/sempozyum kat1hm1 i9in mali de~tek 

saglanir. Bu kapsamda, bilgisayar ve yaz1c1 gibi giderler ic;in mali destek saglanmaz. 

5. Bu turdeki projeler i9in ek but9e destegi saglanmaz. 

6. Ogretim Oyelerinin bu tor projelerdeki gorevleri diger projelerde alabilecekleri gorevlerin say,smm 

belirlenmesinde dikkate ahnmaz. 

Ba9vuru a9amasmda, projede ara9t1rmac1 olarak gorev alacak ogrenciler i9in guncel tarihli ogrenci 

belgelerinin ve yurutOcO tarafmdan doldurularak imzalanan Ara9tirmac1 Beyan Formunun sisteme 

yuklenmesi zorunludur. 

Degerlendirme: Proje onerileri dogrudan BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek karara baglanir. 

Ancak, Komisyon gerekli gordugo durumlarda hakem goru91erine de ba9vurarak degerlendirmesini 

tamamlayabilir. 

Yiiriitme ve S0nu~land1rma Siireci: <;ah9malan ongorulen takvime uygun olarak devam eden projeler 

ic;in geli9me raporu haz1rlanmas1 istenmez. Ancak, proje c;ah9masmda ba9ans1zhk veya diger nedenlerle 

sorunlar ortaya c;1kmas1 durumunda, proje yOrOtocOsO durumun ortaya c;1kt191 tarihten itibaren en gee; 1 ay 

ic;erisinde geli9me raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yOkOmlOdOr. Proje tamamland19mda, 

BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen formata uygun olarak haz1rlanan proje sonu9 raporunun BAPYS 

Ozerinden BAP Komisyonuna sunulmas1 zorunludur. Sonuc; raporlan dogrudan BAP Komisyonu tarafmdan 

degerlendirilerek projenin ba9anh say1hp say1lmayacagma karar verilir. Ancak, Komisyon gerekli gordOgO 

durumlarda hakem goru91erine de ba9vurarak degerlendirmesini tamamlayabilir. 

Bu kapsamdaki projelerin sonuc;larmm bilimsel yayma dono9torolmesi zorunlulugu bulunmamaktad1r. 

Ancak, proje sonuc;lannm bilimsel bir toplant1da (kongre, sempozyum, ogrenci kongresi, vb.) sunulmas, 

beklenir. 

9. HIZLI DESTEK PROJESi (HZP) 

Normal ara9t1rma projesine donu9me potansiyeli bulunan k1sa sureli ve k090k but9eli ara9t1rmalann 

desteklenmesine yonelik projelerdir. Proje sOresi en az 6 ay en fazla 12 ay ile s1nirhd1r. H1zh Destek 

Projesinin yaym 9art,, Genel Ara9t,rma Projesi ile ayrnd1r. 
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10. DOKTORA SONRASI ARA$TIRMACI PROJESi (BAP- DOSAP) 

Bu programtn amac1, farkll disiplinlerden gelen ara:;,t1rmac1lann kariyer geli:;,imini desteklemektir. Herhangi 

bir disiplin/alan k1s1t1 olmaks1ztn desteklenmeye hak kazanan ara:;,t1rmac1lar 24 aya kadar Ege 

Oniversitesi'nde c;ah:;,ma f1rsat1 bulacaklard1r. Bu programa Ege Oniversitesi d1:;,tndan Turkiye Cumhuriyeti 

Yuksekogretim kurumlanndan veya doktora diplomasmtn denkligi YOK taraftndan onaylanm1:;, TC 

vatanda91 ara9t1rmac1lar ba9vurabilir. 

Bu projeye ba:;,vuracak ara:;,t1nc1lann, son O<; y1I i<;inde doktoralannt bitirmi9 olmalan , Science Citiation 

Index (Q1 veya Q2) kapsammda taranan dergilerde bir tanesi birinci isim olmak ko9uluyla en az iki 

ara:;,t1rma makalesinin bulunmas1 gerekmektedir. Bu program kapsamtnda ba:;,vuruda bulunacak bilim 

insanmm Ege Oniversitesi'nde bir akademik dam:;,manla birlikte c;ah:;,mas1 gerekmektedir. Bu destek 

projesi kapsammda proje yurutocusune ONAP destek limiti kadar butc;e verilir. Bu butc;eyeara:;,t1rmac1ya 

odenecek maa:;, ilave edilir. Bu program c;erc;evesinde c;ah:;,tinlacak ara:;,tlrmac1lara 

40.000 gosterge rakam1rnn memur ayhk katsay1s1 ile c;arp1m1 sonucunda bulunan tutar Ozerinden ayhk 

odeme yap1lacakt1 r. Bu Ocret her y1I ocak aymda belirlenir. Bir Egitim-Ogretim Y1hnda bu proje toru 

kapsammda en fazla 10 proje desteklenebilir. 

Doktora sonras1 ara:;,t1rmac1lann izin, sosyal guvenlik, yasaklan ve c;ah:;,ma kurallan ile ilgili diger hususlar 

ise ara9t1rmac1 ile yap1lacak hizmet sozle9mesinde belirtilir. Sozle:;,me, YOK tarafmdan hazirlanan bu 

kapsamdaki tip sozle9me hukumlerine uygun olarak hazirlarnr. 

Projenin yurutolmesi, sonuc;landinlmas1 ve yaym ilkelerinde ONAP ko9ullan gec;erlidir. 

11. YURTD1$1 DENEYiMLi ARA$TIRMACI DESTEK PROJESI (YDADP) 

Bu programm amac1, Olkemizin tecrubeli ara9t1rmac1lar ic;in cazibe merkezi haline getirilmesi ic;in TOBITAK 

tarafmdan olu9turulan 2232 - A Uluslararas1 Lider Ara9t1rmac1lar Program1 ve 2236 - Uluslararas1 

Deneyimli Ara9t1rmac1 Dola91m1 Destek Program1 kapsammda alanmda tecrubeli ara9t1rmac1lann 

ara9tirma projelerini Oniversitemizde yurutebilmeleri i<;in ONAP bOt,;:esi kadar ara9t1rma but,;:esi verilir. 

Proje kapsammda sadece sarf malzemesi, demirba9 ve hizmet ahmlan desteklenir. Bu program 

kapsammda ba:;,vuruda bulunacak bilim insanmm Ege Oniversitesine davet eden ogretim Oyesi ile birlikte 

,;:ah9mas1 gerekmektedir. Projenin yurotulmesi, sonu,;:landinlmas1 ve yaym ilkelerinde ONAP ko:;,ullan 

ge,;:erlidir. 

Bu proje kapsammda proje yurotocoso olan ara:;,t1rmac1lara kota uygulanmaz. Bu kapsamda ba9vurular 

hakeme gonderilmez. 

12. ARA$TIRMA EGiTiM PROGRAM! PROJELERi (AEP) 

Tamm ve Kapsam1: Ara9t1rma Egitim Program1 (AEP) yurutocOIOguno ogretim Oyelerinin Ostlendigi bu 

projelerde en az bir en fazla 3 lisans ogrencisi ara9t1rmac1 olarak gorev alabilir. AEP kapsammda 

yurutolecek projelerin multidisipliner olabilecegi goz ahnarak proje ekibine birden fazla ogretim elemarn 

ara9t1rmac1 olarak yer alabilir. 

Ba$vuru ve Destekleme ilkeleri: Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek i,;:in a9ag1daki .. _ 
h ::'o- · ~-··-

hususlann saglanmas1 zorunludur: ..., r :.t · C '"· .rP ~ .:i.. • 
// . 
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1. OngorOlen projelerin ara§tirma projesi niteliginde olmas1 zorunludur. 

2. Projelerde ara§t1rmac1 olarak gorev alacak ogrencilerin ikinci sm1ftan itibaren, egitimlerinin normal 

soresinin ic;:inde ve en az 2 not ortalamasma sahip olmalan zorunludur. 

3. Proje sOresi en az 6 ay, en fazla 12 ay arahgmda olmahdir. 

4. Bu projeler kapsaminda yalrnzca ara~t1rmanm yOrOtOlebilmesi ic;:in ihtiyac;: duyulan sarf malzemesi, 

alet, tec;:hizat, hizmet ahmma yonelik giderler ve yurt ic;:i kongre/sempozyum kat1hm1 ic;:in mali destek 

saglarnr. Bu kapsamda, bilgisayar ve yaz1c1 gibi giderler ic;:in mali destek saglanmaz. 

5. Bu tOrdeki projeler ic;:in ek bOtc;:e destegi saglanmaz. 

6. Ogretim Oyelerinin bu tor projelerdeki gorevleri diger projelerde alabilecekleri gorevlerin say1smm 

belirlenmesinde dikkate ahnmaz. 

Ba~vuru a~amasmda, projede ara~t1rmac1 olarak gorev alacak ogrenciler ic;:in gOncel tarihli ogrenci 

belgelerinin, ilgili ogrencinin AEP kapsammda oldugunu gosteren belgenin ve yorotoco tarafmdan 

doldurularak imzalanan Ara§t1rmac1 Beyan Formunun sisteme yOklenmesi zorunludur. 

Degerlendirme: Proje onerileri dogrudan BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek karara baglanir. 

Ancak, Komisyon gerekli gordOgO durumlarda hakem gorO§lerine de ba~vurarak degerlendirmesini 

tamamlayabilir. 

Yurutme ve S0nucland1rma Sureci: c;ah~malan ongorOlen takvime uygun olarak devam eden projeler 

ic;:in geli9me raporu hazirlanmas1 istenmez. Ancak, proje c;:ah§masmda ba§ans1zhk veya diger nedenlerle 

sorunlar ortaya c;:1kmas1 durumunda, proje yOrOtocOsO durumun ortaya c;:1kt1g1 tarihten itibaren en gee;: 1 ay 

ic;:erisinde geli§me raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yOkOmlOdOr. 

Proje tamamland1gmda, BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen formata uygun olarak hazirlanan proje 

sonuc;: raporunun BAPYS Ozerinden BAP Komisyonuna sunulmas1 zorunludur. Sonuc;: raporlan dogrudan 

BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek projenin ba~anh say1hp say1lmayacagma karar verilir. 

Ancak, Komisyon gerekli gordOgO durumlarda hakem gorO§lerine de ba9vurarak degerlendirmesini 

tamamlayabilir. 

Bu kapsamdaki projelerin sonuc;:lannm bilimsel yayma doni.i§turulmesi zorunlulugu bulunmamaktad1r. 

Ancak, proje sonuc;:lannm bilimsel bir toplant1da (kongre, sempozyum, ogrenci kongresi, vb.) sunulmas1 

beklenir. 

13. ARA$TIRMA ONiVERSiTELERi DESTEK PROGRAM! (ADP) 

Ara9t1rma Oniversiteleri Oniversite Bazmda Odak Alan E§le~tirmeleri tablosunda Oniversitemizin 

e§le~tirilmi§ oldugu alanlarla ilgili projeler bu proje ba§hg1 altmda degerlendirilecektir. Ara~t1rma 

Oniversiteleri Oniversite Bazmda Odak Alan E§le§tirmeleri tablosunda Ege Oniversitesi'nin e91e9tirilmi9 

oldugu alanlar 9u 9ekilde tan1mlanmaktad1r: 

SOSYAL 

Arkeoloji 

Psikoloji 

Bu belge,gi.lvenli elektronik imza ile imzalanm1~t1r. 
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FEN /MOHENDiSLiK 

Qevre Bilimleri ve iklim Degi~ikligi 

Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri 

SAGLIK 

Klinik Ara~t1rmalar (Onkoloji, Pediatri, Akciger ve Solunum, lmmi.inoloji) 

11.KALKINMA PLANI 

G1da Arzi GUvenligi (G1da Biyoteknolojisi, Tarla Bitkileri) 

Kimya (Analitik Kimya, Elektrokimya) 

llac;: ve A~1 (A~1 Teknolojileri, llac;: Teknolojileri) 

YUksek Ogretim Kurulu Ba~kanhg1 tarafmdan "Ara~t1rma Oniversiteleri Destek Program," kapsammda 

BAP'm hesabma yatinlan odenekler bu proje ba~hg1 altmda yap1lan proje ba~vurulan ic;:in kullanilacakt1r. 

2023 y1h ic;:in Oniversitemize aynlan bi.itc;:enin , proje/projelere dag1t1lmasmda ve proje limiUlimitlerinin Ust 

yonetim gorU~ ve onerileri dogrultusunda BAP Komisyonu tarafmdan belirlenecektir. ADP surec;:leri 

06.04.2022 tarihinde YUksek bgretim Kurulu Ba~kanhg1 Yi.iri.itme Kurulu tarafmdan kabul edilen "Ara~t1rma 

Oniversiteleri Destek Programma lli~kin Usul ve Esaslar" c;:erc;:evesinde yuri.itolecektir. Ara~t1rma 

Oniversiteleri Destek Program, (ADP) kapsammda desteklenen projeler ic;:in proje destek say1 sin1rlamas1 

uygulanmaz. Bu projeler ic;:in en az iki d1~ hakemden gorU~ ahnir. 
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Ek-1.Proje Ba§vurusu Gercekle§tirecek Ara$t1rmac1lar icin A,;1klamalar 

A. Proje Ba§vurusunu Sorunsuz ve Kolayca Yapabilmek i,;in bneriler 

• Proje ba~vurusu yapabilecek ki9ilerin ogretim uyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya esdeger 
egitimini tamamlam1s ara9tirmac1lar oldugunu goz onunde bulundurunuz. 

• Oniversitemiz mensubu olan proje ekibinin Akademik Veri Yonetim Sistemi AVYS bilgilerinin eksiksiz 

olarak gOncellenmi9 oldugundan emin olunuz. 

• Projede yer alacak, yurt ic;inden veya yurt d1§indan ara§t1rmac1lann, idari kadrolardaki personelin 

ve ogrencilerin ileti9im bilgilerini ve pdf formatmda haz1rlanm19 ozgec;mi9 dosyalanrn temin ediniz. 

• BAP Koordinasyon Birimi Bilimsel Ara~t1rma Projeleri Yonetim Sisteminden temin edeceginiz proje 

to rune uygun Proje Ba~vuru Formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra pdf formatma donu~torunuz. 

• Proje kapsammda talep edeceginiz makine tec;hizat ve tom malzemelerin teknik ozelliklerini ic;eren 

Teknik $artname Dosyasin1 word formatinda haz1rlay1rnz. 

• <;:ah§ma kapsammda kitap satin ahnmas1 talebiniz var ise, Oniversitemiz Merkez Kutophanesinden 

ilgili kitaplann ahmma ihtiya9 duyulduguna dair onayh bir yaz1 ahrnz ve pdf formatinda bilgisayar 

ortamma aktanrnz. 

• Talep edilecek proje but9esine temel te~kil edecek olan Proforma Faturalan temin ediniz ve pdf 
formatmda bilgisayar ortamma aktanrnz. 

• Proje kapsaminda talep edilecek her bir harcama kaleminin KDV hari9 birim fiyatm1 ve KDV orarnrn 
proforma fatura ile uyumlu olarak belirleyiniz. 

• Proje konusu gerektiriyor ise Etik Kurul Onay Belqesini temin ediniz ve pdf formatinda bilgisayar 
ortamma aktanrnz. 

• Hayvanlar Gzerinde yap1lacak deneysel c;ah§malann soz konusu olmas1 halinde, ara~t1rmac1lardan 

en az birinin "Laboratuvar Hayvan, Kul/an,m Sertifikas/" na sahip olmas1 zorunlugu bulundugunu goz 

onunde bulundurarak ilgili sertifikay1 pdf formatmda bilgisayar ortamma aktanrnz. 

• Eger 9ah§marnn belirli k1s1mlan ba§ka bir merkezde ger9ekle§tirilecek ise ilgili merkezden kabul 
yaz1s1 temin ediniz ve pdf formatmda bilgisayar ortamina aktanrnz. 

B. bzge,;mi§ Bilgilerinin Guncellenmesi 

Oniversitemiz mensubu olan ara§t1rmac1lar: Proje ba§vurusu ger9ekle§tirecek veya herhangi bir 

projenin ekibinde yer alacak universitemiz mensubu ara§t1rmac1lann, AVYS yaz1hm sistemindeki bilgilerini 

tomuyle guncellemeleri zorunludur. YurutocOlerin proje ba§vuru a§amasmda ORCID ID, Web of Science 

Researcher ID, Scopus Author ID bilgilerini AVYS'e girmeleri zorunludur. 

Yurt i,;inden veya yurt d1$mdan ara§t1rmac1lar: Oniversitemizin akademik kadrolarinda bulunmayan 

diger ara§t1rmac1lann temel kimlik ve ileti~im bilgilerine ilave olarak, ozge9mi§ dosyalannm ba§vuru 

esnasinda sisteme yuklenmesi gerekmektedir. 
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C. Proje Ba§vurusu Yaparken Sisteme YOklenmesi Zorunlu Olan Belgeler 

Ba9vurularda Proje tOrune gore sisteme yuklenmesi gerekli belgeler a9ag1da belirtilmi9tir. Ba$vurularda 

kullamlacak Proje Ba9vuru Formu, Beyan Formu ve Birim Uygunluk Formu gibi standart formlar BAPYS 

Sisteminde Gerekli Belgeler menusu altinda verilmi9tir. Ara9t1rmac1lann ba9vuru yapacaklan destek 

programrna uygun formlan kullanmalan zorunludur. 

1. Tum Proje TOrleri iyin Yilklenmesi Zorunlu Olan Belgeler 

a. Proje Ba§vuru Dosyas1: BAPYS Uzerinden proje tOrUne uygun ba9vuru formu indirilmeli ve 

tum bilgi alanlan eksiksiz doldurulduktan sonra pdf formatrnda sisteme yUklenmelidir. 

b. Etik Kurul izin Belgesi: Yalmzca gerekli olan projeler ic;:in projeye uygun olarak ahnm1$ 24 

aydan daha eski tarihli olmayan etik kurul belgesi sisteme yUklenmelidir. 

c. Proforma Faturalar veya Teklif mektuplari: Talep edilen tOm mal, malzeme ve hizmet 

ahmlarrna yonelik proforma fatura veya teklif mektuplan sisteme yUklenmelidir. Yalmzca seyahat 

destegi talep edilen proje ba$vurulannda proforma fatura veya teklif mektubu talep 

edilmemektedir. Proforma fatura ve teklif mektuplan ile ilgili ac;:1klama ilerleyen k1s1mlarda 

verilmi9tir. 

d. Teknik ~artname D0syas1: Seyahat d19mdaki tOm mal, malzeme ve hizmet ahmlan ic;:in teknik 

9artname hazirlanmas1 ve Microsoft Word formatinda sisteme yUklenmesi zorunludur. Teknik 

9artname hazirlarken dikkat edilmesi gereken hususlar ilerleyen ba9hklarda ac;:1klanm1$t1r. 

2. Proje Tilrlerine Gore Sisteme YOklenmesi Zorunlu Olan Belgeler 

a. Cok Disiplinli 6ncelikli Alan Ara§t1rma Projeleri icin: Daha once yUrutulerek ba~anh bir 

~ekilde kapat1lm1~ bir TOBiTAK projesinde (1002 ve PTI d1~mda botc;:esi 50.000 TL' nin altmda 

olan projeler haric;:) SANTEZ, Kalkrnma Ajans1 , KOSGEB, yurUtOcU, ticari olmayan ulusal ve 

uluslararas1 bilimsel topluluklar, AB, NIH, destekli ara9t1rma projelerinde yUrutOcu veya 

ara9t1rmac1, Faz 1, 2 ve 3 klinik c;:ah~malarda sorumlu ara9t1rmac1 olarak gorev alm19 olmas1 

zorunludur. AB destekli ara9t1rma projesinde yUrutOcu veya ara~t1rmac1 olarak gorev ald1gma dair 

resmiyet arz eden bir beige sisteme yUklenmelidir. TOBITAK, TOBA gibi kurumlardan bdUI alm1 9 

ara$t1r1c1lar ic;:in bu kO$ullar aranmaz. 

b. Kat1hmh Ara§tlrma Projeleri lyin Ortakhk Sozle§mesi: Ara~t1rmac1lar ve i9birligi yap1lan 

kurumun yetkilileri arasinda duzenlenen i$birligi protokolu imzalanm19 olarak pdf formatrnda 

sisteme yuklenmelidir. 

c. Lisansilstil Tez Projeleri iyin Ara§t1rmac1 Beyan Formu ve Feragatname Formu: ilgili 

alanlan lisansUstO tez c;:ah$masmrn yurUtuldugU enstitO/fakulte tarafmdan onaylanan .~ 

.1' .c .. 
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Ara§t1rmac1 Beyan Formu ba§vuru a§amasmda pdf formatmda sisteme yuklenmelidir. Ogrencinin 

devams1zl191 ve/veya tezi b1rakmas1 halinde tez konusunun ara9tirma projesine 

donO§torOlmesine izin veren feragatname formu eklenmelidir. 

d. Kariyer Ba!jlang1c Destek Projeleri icin Beyan Formu: BAPYS Sisteminde Gerekli Belgeler 

menoso alanmdan indirilecek ilgili Beyan Formu doldurulup imzaland1ktan sonra pdf formatmda 

sisteme yOklenmelidir. 

e. Uluslararas1 Ara!jt1rma i!ibirligi Projeleri icin: Yurt d1§tndan i9birligi yap1lacak ara§t1rmac1 

veya ara9t1rmacmm gorev yapt191 birim taraftndan imzalanml§ olan ve yap1lacak i§birliginin 

kapsamtn1 yans1tan Davet/i§birligi Yaz1s1 ve Birim Uygunluk Formu pdf formatmda sisteme 

yuklenmelidir. BAPYS Sisteminde Gerekli Belgeler menuso alanmdan indirilecek Birim Uygunluk 

Formu ara§t1rmacmtn gorev yapt1g1 birimin yetkililerince de onaylanm,9 olmahdir. 

f. Lisans Ogrencisi Kat1hmh Ara!jt1rma Projeleri icin: Ara9tirmac1 Beyan Formu ve projede 

gorev alan ogrencilere ait guncel tarihli ogrenci belgeleri ile AEP ogrencileri ir,:in AEP Ogrencisi 

oldugunu gosteren belgenin ba9vuru a9amasmda pdf formatmda sisteme yuklenmelidir. 

~- Performansa Dayal! Olarak YOksek BOtce Limiti ile Ba!jvuru Gercekle!jtirilen Projeler 
lcin: 

(a) TOBiTAK veya AB Horizon Proje Ba9vurusuna dayah olarak, yuksek botr,:e limiti ile ba9vuru 

yap1lan projeler ir,:in, ba9vurunun bir,:imsel incelemeden ger,:erek bilimsel degerlendirme 

a9amasmda desteklenmesinin uygun bulunmad1gm1 gosteren beige sistemeyuklenmelidir. 

TOBiTAK Proje ba9vurulanrnn C seviyesinde puan ile reddedilmi9 olmas1 ve sunulacak 

belgelerin bu hususu dogrulamaya yeterli duzeyde bilgi ir,:ermesi zorunludur. 

(b) Diger kurumlarca desteklenerek ba9anyla kapatilm1§ projelere dayah olarak yuksek botr,:e 

limiti ile ba9vuru yap1lan projeler ir,:in, projenin ba9anyla kapat1ld1gma dair beige ile 

ara9t1rmacmm yurutoco olarak gorev yapt1gm1 ve proje butr,:esini gosteren belgeler sisteme 

yuklenmelidir. 

(c) Tescil edilmi9 patentlere dayah olarak yuksek botr,:e limiti ile ba9vuru yap1lan projeler ir,:in , 

patent tescil belgesi ile hak sahibi olan kurum mensubu ara9t1rmac1lartn muvafakat verdigine 

dair Beyan Formu sisteme yuklenmelidir. 

(d) ISi indekslerinde taranan dergilerde ger9ekle9tirilen yaymlara dayah olarak yuksek b0t9e 

limiti ile yap1lan ba9vurularda, ilgili yaytnlann dogrulugu ve bu yaymlar ile ko§ullann saglanip 

saglanmad1g1 BAPYS ve AVYS sistemleri Ozerinden otomatik olarak kontrol edildiginden, bu 

tor durumlar i9in ek bir beige talepedilmemektedir. 

3. Onemli Hat1rlatmalar 

a.Yuklenecek dosyalar ir,:in mumkun oldugu kadar k1sa isimler kullanilmah ve dosya isimlerinde 

TOrk9e karakter kullanilmamahd1r. 

b. Yap1lacak degerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun gorulen projelerin ba91a 
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19m, ba~vuruda sisteme yOklenen belgelerin BAP Koordinasyon Birimine sunulmas1 

gerekeceginden beyan formu, proforma fatura, etik kurul belgesi, kabul yaz1s1, teknik ~artname 

vb. belgelerin as1llann1 muhafaza ediniz. 

D. Yakla~1k Maliyet ve Proforma Fatura 

Proje ba~vurusunda bulunan ara~t1rmac1larm, talep edecekleri bot9eyi olu~tururken, ihtiya9 duyulan her 

torlO mal, malzeme ve hizmetin yakla91k maliyetinin tespit edilmesi zorunludur. Proforma faturalann firma 

tarafmdan ka~elenmi9, imzalanm,9, tarihi ve KDV orani belirtilmi9, BAP Koordinasyon Birimine hitaben 

dozenlenmi~ olmas1 gereklidir. Proformalarda KDV hari9 birim fiyat ve KDV orani a91k9a belirtilmelidir. 

llgili mevzuat geregi yakla~1k maliyetin tespitinde a9ag1daki fiyatlar esas almmaktadir: 

• Kamu idare ve muesseselerince maim ozelligine gore belirlenmi9 fiyatlar, 

• lhaleyi yapan idare veya diger idareler tarafmdan ger9ekle9tirilmi9 ayni veya benzer mal 

allmlanndaki fiyatlar ve Ocretler, 

• ilgili meslek odalan tarafmdan belirlenmi9 fiyatlar, 

• Piyasada ihale konusu mah Oreten ya da pazarlayan geri;ek veya tozel ki9ilerden ah nan 

proforma fatura. 

Proforma fatura teklif mahiyetindedir. Firmalar, proforma fatura ile maim miktanni , birim fiyat1n1 ve vergi 

oranm1 tespit etmi9 ve ara9t1rmac1ya bildirmi9 say1hr. Ara9t1rmac1lann, proje bOt9elerini temin edecekleri 

proforma faturalan temel alarak belirlemeleri ve ba9vuru a9amasmda bu belgelerin pdf dosya formatindaki 

nOshasin, sisteme y0klemi9 olmalan gereklidir. Aynca, proje ba9vurusu kabul edilen ara~t1rmac1lann 

guncel tarihli proforma faturalann as1llann1 BAP Koordinasyon Birimi Satin Alma B6l0m0'ne teslim 

etmeleri de zorunludur. 

E. Etik Kurul Onay Belgesi 

Onerilen projelerin etik kurallara ve Ege Oniversitesi Bilimsel Ara9tirma ve Yayin Etigi Yonergesinde 

belirtilen hususlara uygun ve orij inal olmas1 gerekir. Aynca gerekli tom yasal izinleri almak ·proje 

yorotocOsOnOn sorumlulugundad1r. Projenin ba9vuru a9amasinda etik kurula ba9vuru yapild191n1 gosteren 

beige yeterlidir. Ancak projenin yurOrlOge girmesi i9in etik kurul onay belgesinin almm19 olmas1 ve sisteme 

yOklenmesi zorunludur. 

Etik kurul belgesi gerekli olan projelerde, Etik Kurul onay belgesinde projeye destek veren kurumun 

Bilimsel Ara~t,rma Projeleri koordinatorlOgO olarak belirtilmesi zorunludur. 

insanlar ve hayvanlar Ozerinde yap1lacak ara9t1rma ve uygulamalar i9in ilgili birimlerin Etik Kurullanndan 

onay ahnm,9 olmas1 zorunludur. 

Sosyal ve be9eri bilimler alanmda, dogrudan veya elektronik ortamda ger9ek ki9ilerin (insanlann) 

kat1l1m1yla, her torlO anket, test, 6l9ek, mOlakat, gozlem, resim, c;izim, video film ve ses kayd1 niteligindeki 

veri toplama yontemleriyle yap1lacak bilimsel ara9tirma ve 9ah9malarda, Ege Oniversitesi Sosyal ve Be~eri 

Bilimler Etik Kurulundan onay almm,9 olmas1 zorunludur. ....,.--· ·- -.... 

Etik kurul onay1 gerektiren projeler i(:in proje yoruto::lerinin son yirmi dart ay i(:erisinde aim/~ 
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Onay belgesini ba9vuruda sisteme yi.iklemesi ve desteklenmesine karar verilen projeler i9in ilgili belgenin 

asltni veya yetkili mercilerce onaylanm1$ bir ni.ishasm1 BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri 

zorunludur. Gerekli olmas1 halinde BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan aslt gori.ilmek suretiylekopyas1 

ah nip belgenin aslt ara$tirmac1ya iade edilebilmektedir. 

Etik Kurul Onaylari ile ilgili Yard1mc1 Bilgiler: 

1. Oniversitemiz Etik Kurul ve Komisyonlannm gorev alanlan ve ilgili mevzuat hakkmda kapsamh bilgiler 

http://www.aek.med.ege.edu.tr/klinik/ ve http://egebayek.ege.edu.tr/ internet adresleri i.izerinden 

yay1mlanmaktad1r. 

2. Proje ba9vurulannda temin edilmesi gereken Etik Kurul Onay Belgesi insanlar i.izerinde yi.iri.iti.ilecek 

ara$t1rma projelerinde iyi klinik uygulamalan ve ilgili mevzuatta a91klanan kurallar dahilinde veya 

deney hayvanlannin ara$tirmada kullan1mlan ile ilgili mevzuatta a91klanan ko9ullarda ba9vurunun 

niteligine gore belirlenen yerde, ger9ekle9tirilebilecegine dair Etik Kurul'un olumlu karanni gosteren 

yaz1dir. Olkemizde insanlar i.izerinde yap1lacak klinik ara$tirmalarda Ti.irkiye lla9 ve T1bbi Cihaz 

Kurumu (TITCK)' ndan da ( http://www.titck.gov.tr/) izin altnmas1 gereklidir. 

3. "lla9 ve Biyolojik Ori.inlerin Klinik Ara$tirmalan Hakkmda Yonetmelik" te yer alan ila9, t1bbi ve biyolojik 

i.iri.inler ile bitkisel Ori.inler ve T1bbi Cihaz Klinik Ara$t1rmalan Yonetmeligi'nde a91klanan t1bbi 

cihazlarda Oniversitemizde yap1lacak 9ah$malar i9in Ege Oniversitesi "Klinik Ara$t1rmalar Etik Kurul" 

onay1 ve TITCK izni gereklidir. 

4. "lla9 ve Biyolojik Ori.inlerin Klinik Ara$t1rmalan Hakkmda Yonetmelik" kapsammda bulunan 

biyoyararlanim ve biyoe$degerlik 9all$malannda "Biyoyararlanim-Biyoe$degerlik <;ah$malan Etik 

Kurul" onay1 ve TiTCK izni altnmaltd1r. 

5. "lla9 ve Biyolojik OrOnlerin Klinik Ara$t1rmalan Hakkmda Yonetmelik ile T1bbi Cihaz Klinik 

Ara$t1rmalan Yonetmeligi 'ne gore yap1lacak ara9tirmanm/9ah$man1n yi.irOtolmesi i9in sorumlu 

ara9t1rmacmm ara$t1rma konusu ile ilgili dalda uzmanltk veya doktora egitimini tamamlaml$ hekim 

veya di$ hekimi olmas1 gerekli oldugundan, Etik Kurul Onay belgesinde ve ba$vurusu yap1lan projede 

ba9hklar, aynca sorumlu ara9t1rmac1 ve proje yOrotOcOsi.i ayrn olmahd1r. 

6. "Kozmetik Oron veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Gi.ivenlilik <;ah$malan ile Klinik Ara9t1rmalan 

Hakkmda Yonetmelik" kapsamma gore gonOIIOler Ozerinde yap1lacak akademik 9ah$malarda 

Kozmetik Klinik Ara$tlrmalar Etik Kurulu'ndan izin altnmas1n1 takiben TITCK'na ba$vuru yap1larak, 

onay ahnmas1 gereklidir. Bu 9alt$malarda ayrn zamanda proje yorotocOsi.i olmas1 gereken sorumlu 

ara9tirmac1 , 9ah$ma veya ara$t1rma konusu ile ilgili dalda, 9ah$ma veya ara9tirmanm gerektirdigi 

seviyede egitimini tamamlam1 9, 9ah$ma veya ara$t1rmay1 yorotecek ki9i olup, ba9vurusu yap1lan 

proje ve izin belgesindeki ba$hgm ayni olmas1 istenmektedir. 

7. Insana bir hekimin dogrudan mOdahalesini gerektirmeyen ara9t1rmalan, gozlemsel 9ah9malan, anket 

9ah$malanrn, dosya ve gori.into kay1tlan gibi retrospektif ar9iv taramalan dahil olmak Ozere 

giri$imsel olmayan 9all$malan i9eren projelerin ba9vurusunda da Klinik Ara$t1rmalar Etik Kurulundan 

onay ahnmahd1r. 

8. lnsan beden bi.iti.inlogone mi.idahale i9ermeyen, biyolojik materyallerin kullanilmad191 , g .. e~'S vP·• 
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betimsel nitelikte (ol9ek/skala 9ah9malan, anketler, dosya taramalan , sistem- model geli9tirme 

9ah9malan, veri kaynaklan taramas1, web i.izerinden yap1lan anketler gibi) insanlarla yi.iri.itulen 

ara9t1rma projelerinde Ege Oniversitesinin ilgili Etik Kurulundan onay almmahd1r. 

9. "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarmm Qah9ma Usul ve Esaslanna DairYonetmelik ile "Deneysel 

ve Diger Bilimsel Ama9lar i9in Kullanilan Hayvanlann Refah ve Korunmasma Dair Yonetmelik" 

kapsaminda yer alan deney hayvani veya canh hayvan Ozerinde uygulanacak prosedUrleri i9eren 

projeler i9in Ege Oniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 'ndan onay belgesinin ahnm19 

olmas1 gereklidir. Oniversitemiz d19mda hayvanlar Uzerinde gerc;;ekle9tirilecek ara9t1rmalarda 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Onay belgesi deneylerin yap1lacag1 yerdeki Etik Kurul'dan 

ahnmaltdrr. Hayvanlar ile ilgili 9ah9malarda proje ekibinde hayvanlan prosedUrlerde kullanmaya 

yetkili ve kullanim sertifikasr olan ara9t1rmac1 yer almahdrr.Deney hayvanlannm kullan1m1n1 i9eren 

ara9t1rma projesinde Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Onayr almdrktan sonra projede ve 

9ah9maya kat1lacak ki9ilerdeki degi9iklikler ilgili etik kurula yaz1h olarak bildirilmeli ve onayr 

ahnmaltdrr. 

10. Etik Kurul onay belgesi, ba9vuru tarihine gore son iki y1I i9inde ahnmr9 olmahd1r. Etik Kurul onay1 ve 

gerektiginde TITCK izni ahnmam19 projelerin ba9vurulan i91eme konulmaz ve iade edilir. Proje 

ba9vurusu kabul edilirse, Etik Kurul Onay1 ve diger izin belgelerinin ash BAP Koordinasyon Birimi'ne 

teslim edilmelidir. Etik Kurullardan Onay ahnd1ktan sonra proje kapsammda ve 9al1 9maya kat1lacak 

ki9ilerdeki degi9iklikler ilgili etik kurula yaz1h olarak bildirilmeli onay ahnmah ve BAP Koordinasyon 

Birimine degi9iklikler ve belgeler ile birlikte sunulmahd1r. 

F. Projelerin Degerlendirme Sureci 

1. YUrutucu tarafmdan Bilimsel Ara9tirma Projeleri Yonetim Sisteminde Taslak Proje onerisi 9ah9masmm 

ba91at1lmas1, 

2. Hazirlanan proje taslak 9alt9masmm yUrutUcO tarafmdan Bilimsel Ara9t,rma Projeleri Yonetim Sistemi 

Uzerinden On Ba9vuru' ya donO~turUlerek, BAP Koordinasyon Birimine sunulmas1, 

Not: Ba9vuru yapan ara~t1rmac1lar sistem tarafmdan otomatik olarak Uretilen e-posta mesaj1 ile 

bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme e-postas1 ahnmamas1 durumunda sistem Uzerinden ba9vurunuzu 

kontrol ediniz. 

3. BAP Proje Ofisinin, on ba~vuru Uzerinde teknik/bi9imsel inceleme yapmast. Eksiklik ya da sorun 

bulunmayan projelerin Ba~vuru Projesi olarak nitelendirip, BAP Komisyonu degerlendirmesine 

sunulmas1; eksiklik ya da sorun bulunan ba~vurulann proje yUrUtucUlerine iade edilmesi, 

4. Projenin Komisyon Oyesi degerlendirmesine sunulmas1, 

5. Gerekli olan projeler i9in ba9vurunun hakem degerlendirmesine gonderilmesi, 

6. Komisyon Oyesi tarafmdan degerlendirme sonucunun Komisyona sunulmas1, 

7. Gerekli ise, yUrUtocUden proje Uzerinde revizyon yapmasmm talep edilmesi, 

8. Komisyonda degerlendirme yap1 larak projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verilmeji~c..:....:::,... 
., • l. . . • ( ~,j~ .. 
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Ek-2. Proje Destek Talebi Kabul Edilen Ara!jt1rmac1larm BAP Koordinasyon Birimine Teslim Etmesi 
Gereken Belgeler 

Proje turlerine gore BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gereken belgeler a!?ag1da tan1mlanm1§t1r. 

Projelerin ba!?lat1labilmesi ic;in gerekli belgelerin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi ve Proje 

Sozle!?mesinin ilgili Rektor Yard1mc1s1 tarafmdan onaylanmas1 zorunludur. Proje Sozle~mesi dosyalan 

BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmekte ve Birim tarafmdan Rektor Yard1mc1smm Onayma 

sunulmaktadir. 

A. Tum Proje Turleri ic;,in Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler 

1. Sozle!jme Dosyas,: BAPYS Ozerinden indirilecek ve proje yOrOtocOsO tarafmdan ilgili alanlan 

doldurulacaktir. Sozle§me, proje yorotocOsO ve varsa diger imza alanlan ilgililerce imzalanm1!? olarak 

BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Projenin onaylanmasmdan sonra en gee;: 1 ay ic;erisinde 

sozle!?me imzalanmayan projeler iptal edilir. 

2. Etik Kurul izin Belgesi: Gerekli olan projeler ic;in belgenin ashnin veya yetkili mercilerce onaylanm1§ 

nOshasmm teslim edilmesi zorunludur. 

3. Proforma Faturalar veya Teklif mektuplar1: Projenin ba§vuru a§amasmda sisteme yOklenen 

proforma faturalann as1llan BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Belgelerin firma tarafmdan 

ka~elenmi~. imzalanml!? ve BAP Koordinasyon Birimine hitaben dOzenlenmi~ olmas1 gereklidir. 

4. Teknik !jartname D0syas1: Komisyon tarafmdan onaylanan teknik §artname dosyasmm yaz1c1 c;1kt1s1 

her sayfas1 proje yOrOtocOsO tarafmdan imzalanml§ ve son sayfas1 proje yOrOtocOsOnOn unvani , ad1 

soyad1 ve tarih de belirtilmek suretiyle imzalanm1~ olarak teslim edilmelidir. Projenin ilerleyen 

sOrec;lerinde zorunluluk olmas1 durumunda onaylanan bOtc;e kalemi ic;erigine sad1k kalmak ko~uluyla, 

teknik §artnamelerin BAP Koordinasyon Biriminin bilgisi dahilinde gOncellenebilmesi mOmkOndOr. Bu 

durumda, gOncel teknik ~artname dosyalarrnm Satm alma Talebi menOsOnden Word formatinda 

(*.doc) sisteme yuklenmesi ve yaz1c1 91kt1smm imzah olarakBirime teslim edilmesi zorunludur. Seyahat 

d1!?1ndaki, satin ahnmas1 talep edilen tom mal, malzeme ve hizmetlerle ilgili olarak teknik ~artname 

bulunmas1 zorunludur. Teknik !?artname dosyas1 Ek- 4'de belirtilen ilkelere uygun olarak 

haz1rlanmahd1r. 

B. Proje Turlerine Gore Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler 

1. Cok Disiplinli Oncelikli Alan Ara!jt1rma Projeleri ic;,in: Daha once yOrOtolerek ba~anh bir ~ekilde 

kapat1lm1!? veya ba!?vuru anmda yOrOmekte olan en az bir TOBITAK, SANTEZ, Kalkmma Ajans1, 

KOSGEB, ticari olmayan ulusal ve uluslararas1 bilimsel topluluklar, AB, NIH, destekli ara~t1rma 

projelerinde yOrOtocO veya ara!?t1rmac1, Faz 1, 2 ve 3 klinik c;ah~malarda sorumlu ara!?hrmac1 olarak 

gorev almt§ olmas1 zorunludur. TOBIT AK, TOBA gibi kurumlardan odOI alm1~ ara!?t1r1c1lar ic;:in bu ko~ullar 

aranmaz. Ba~vuru formunda, GAP projelerinde istenen belgelere ilave olarak on ko~ulun sagland1gm1 

gosteren ve resmiyet arz eden belgenin/belgelerin de 01~ Kaynakh Gorev yaz1s1 olarak sisteme 

yOklenmesi ve desteklenmesine karar verilen ba~vurular ic;in bu belgelerin ashnm veya ash ibraz 

edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanm1~ bir nushas1nin BAP Koordinasyon Birim~~~~ 
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· edilmesi zorunludur. TOBITAK projelerinde 1002 ve PTI d1$1nda butc;:esi 50.000 TL'nin altmda olan 

projeler kabul edilmez. 

2. Katihmh Ara~t1rma Projeleri ic;in Ortakhk Sozle~mesi: Ara$tirmac1lar ve i$birligi yap1lan 

kurumun yetkilileri arasmda dOzenlenen i$birligi protokolOnOn imzalanml$ ash Birime teslim edilmelidir. 

3. Lisansusti.i Tez Projeleri ic;in Ara~t1rmac1 Beyan Formu: ilgili alanlan lisansOsto tez 

c;:ah$masmm yOrOtOldOgO enstitO/fakOlte tarafmdan onaylanan Ara$tirmac1 Beyan Formu Birime teslim 

edilmelidir. Ogrencinin devams1zhg1 ve/veya tezi b1rakmas1 halinde tez konusunun ara$tirma projesine 

don0$torOlmesine izin veren feragatname formu teslim edilmelidir. 

4. Kariyer Ba~langtc; Destek Projeleri ic;in Beyan Formu: Ba$vuru a$amasmda sisteme yOklenen 

Ara$t1rmac1 Beyan Formu BAP Koordinasyon Birimi'ne teslim edilmelidir. 

5. Uluslararas1 Ara~t,rma i~birligi Projeleri ic;in: Ba$vuru a$amasmda sisteme yuklenen 

DaveUi$birligi Yaz1s1 ve Birim Uygunluk Formu BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 

6. Lisans Ogrencisi Kat,hmh Ara~t,rma Projeleri ic;in: Ara$t1rmac1 Beyan Formunun imzalanm1$ 

ash ve projede gorev alan ogrencilere ait gOncel tarihli ogrenci belgeleri ile AEP Ogrencileri ic;:in AEP 

Ogrencisi oldugunu gosteren belgenin as1llan Birime teslim edilmelidir. 

7. Performansa Dayah Olarak Yuksek Butc;e Limiti ile Ba~vuru Gerc;ekle~tirilen Projeler ic;in: 

a. TOBIT AK veya AB Horizon Proje Ba$vurusuna dayah olarak, yOksek bOtc;:e limiti ile ba$vuru yap1lan 

projeler ic;:in, ba$vurunun bic;:imsel incelemeden gec;:erek bilimsel degerlendirme a$amasmda 

desteklenmesinin uygun bulunmad1gm1 gosteren beige Birime teslim edilmelidir. 

b. Diger kurumlarca desteklenerek ba$anyla kapatilm1$ projelere dayah olarak yOksek bOtc;:e limiti ile 

ba$vuru yap1lan projeler ic;:in , projenin ba$anyla kapat1ld1gma dair beige ile ara$t1rmacinin yorotoco 

olarak gorev yaptigini ve proje bOtc;:esini gosteren belgeler Birime teslim edilmelidir. 

c. Tescil edilmi$ patentlere dayah olarak yOksek botc;:e limiti ile ba$vuru yap1lan projeler i9in, patent 

tescil belgesi ile hak sahibi olan kurum mensubu ara$tirmac1lann muvafakat verdigine dair Beyan 

Formu Birime teslim edilmelidir. 

d. ISi indekslerinde taranan dergilerde gerc;:ekle$tirilen yayinlara dayah olarak yOksek botc;:e limiti ile 

yap1lan ba$vurularda, ilgili yaymlann dogrulugu ve bu yayinlar ile ko$ullann saglarnp saglanmad1g1 

BAPYS ve AVYS sistemleri Ozerinden otomatik olarak kontrol edildiginden, butOr durumlar ic;:in 

ek bir beige talep edilmemektedir. 
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Ek-3. Harcama i§lemleri he hgili Ac1klamalar 

A. Genel Hususlar 

1. Tom harcama i91emleri BAP Koordinasyon Birimi tarafindan yOrotOlmektedir. Ara9t1rmac1lann 

kurumlardan veya firmalardan muhtelif OrOnleri veya hizmetleri kendilerinin almas1 ve bu tor harcamalar 

i9in odeme talep etmeleri mevzuata ayk1nd1r. Bu tor harcamalardan ara9t1rmac1lar sorumlu olup, Birim 

tarafindan herhangi bir odeme ger9ekle9tirilemez. 

2. Proje kapsaminda satin alma i91emlerinin gen;:ekle9tirilebilmesi i9in , satin ahnmas1 istenen mal ve 

hizmetleri belirten "Satin Alma Talep Formu" Bilimsel Ara9t1rma Projeleri Ybnetim Sistemi Ozerinden 

olu9turulmah ve yaz1c1 91kt1s1 1slak imzah olarak BAP Koordinasyon Birimi Satin Alma Ofisi' ne teslim 

edilmelidir. 

3. Seyahat harcamalannm odenmesi ancak Yonerge ve Uygulama Esaslannda belirtilen usuller 

9erc;:evesinde gerc;:ekle~tirilebilir. Ara§t1rmac1lann gerekli on i§lemleri ger9ekle§tirmeden yapacaklan 

seyahatlerin giderleri ic;:in odeme yap1lmas1 mOmkOn degildir. 

4. Onaylanan proje planmda seyahat harcama kaleminde bulunan bOt9e tutarlan ba§ka bir mal veya 

hizmet ahmma aktanlamaz. 

5. Sonuc;: raporu teslim edilen ve Komisyonca karara baglanan projeler kapsammda herhangi bir bdeme 

gerc;:ekle9tirilemez. 

6. Onaylanan proje botc;:e planinda bulunmayan herhangi bir mal veya hizmet ic;:in harcama yap1lmas1 

mOmkOn degildir. Zorunlu nedenlerle harcama kalemlerinde degi9iklik yap1labilmesi ancak BAP 

Komisyonunun onay vermesi durumunda mOmkOndOr. 

7. Onaylanan bOtc;:eler yalnizca proje planinda belirtilen mal veya hizmetlerin kar91lanmasina yonelik olup, 

projeler ic;:in bOtc;:enin tamammin harcanmas1 zorunlulugu bulunmamaktad1r. Dolay1s1yla, soz konusu mal 

veya hizmetlerin daha dO§Ok bedel ile temin edilmesi durumu proje yorotocOlerinin ek taleplerde 

bulunmas1 hakkin1 dogurmamaktad1r. 

8. Ara9t1rmacilar teslim tutanaklanni veya faturalan ancak soz konusu mal veya hizmetleri eksiksiz olarak 

teslim almalan durumunda imzalamahd1rlar. Ara9t1rmac1larin tom OrOnleri teslim almadan, kendi talepleri 

dogrultusunda veya firmalarin taahhOtlerine itimat ederek soz konusu form veya belgeleri imzalamalan 

kendilerine yasal sorumlu luklar dogurmaktad1r. Dolay1s1yla bu tor durumlarda ortaya 91kabilecek kamu 

zararlanndan ara§t1rmac1lar sorumludur. 

9. Ara§t1rmac1larm sbz konusu ahm i§lemine konu olan ve resmi evraklarda belirtilen mal veya hizmet 

ahmlarmin yerine ba§ka OrOnler veya hizmetler almas1 mevzuata aykin olup, bu tor durumlar yasal 

sorumluluk dogurmaktad1r. 

10. Satin alinacak mal veya hizmetler ic;:in firmalar tarafindan teklif edilen OrOnlerin §artnamelere 

uygunlugundan ara§tlrmac1lar sorumludur. 

11. Harcama talepleri proje soresi bitiminden en az 1 hafta once BAPYS Ozerinden ve elden BAP 

KoordinatorlOgOne iletilmesi gerekmektedir. 

B. Satm alma I Harcama Talep Formu 

Bu belge,guvenli elektronik imza ile imzalanm1~t1r. 

Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak satin alma i~lemlerinin ba§lat1labilmesi i~~ 
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l~lemleri menOsOnden satin alma talep formunu haz1rlayarak sistem Ozerinden BAP Koordinasyon 

Birimine iletmeleri ve yaz1c1 91kt1s1rn imzalayarak Birime ula~t1rmalan gerekmektedir. Tum bOt9e 

kalemlerinin satin alma i~lemlerinin projenin ba~lang1cmda veya ayrn dilek9ede talep edilmesi zorun lu 

degildir. Projenin 9ah~ma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satin alma/harcama talebinde 

bulunulmas1 mOmkOndOr. 

C. Yurtici ve Yurtd1!}1 Gecici Gorev Yolluklari lie ilgili Hususlar 

30 gOnO a~mayan ge9ici gorev yollugu hesaplamalannda genel olarak 6245 Say1h Harc,rah Kanunu'na 

gore i91em yap1hr. Ancak, baz1 destek programlan kapsammda uygulanacak seyahat destekleme 

ilkelerine yonelik a91klamalar ilgili ba~hklar altinda verilmi9tir. Mali mevzuat geregince, a~ag1daki ilkelere 

uygun olarak ger9ekle~tirilmeyen seyahatler i9in herhangi bir odeme yap1lmas1 mOmkOn degildir. 

1. Ara~t1rmac1lar, ilgili seyahat i9in izinli ve gorevli say,labilmeleri amac,yla gorev yapt1klan birime 

dilek9e ile ba9vurmahdir. Talep eden ara~tirmac,lar i9in BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan 

saglanacakdestege yonelik resmi yaz, verilmektedir. 

2. llgili birim yonetim kurulu karan ve RektorlOk Olurunun seyahat tarihinden once ahnmas, zorunludur. 

3. Ara~tirmac,lar, Komisyon tarafmdan onaylanan seyahat destegini kullanmak Ozere, BAPYS 

sistemi Ozerinden seyahat tarihinden en az 5 i~ gOnO once olu~turacaklan harcama talebini 

elektronik ortamda ve yaz1c1 91kt1sin1 1slak imzah olarak Birime ula9t1rmahd1r. 

4. Seyahat'in ardmdan, a9ag1daki belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir: 

a. Birim Yonetim Kurulu Karan (*) 

b. RektorlOk lzin Oluru 

c. Ula91m, kat1hm Ocreti vb. giderler i9in yasal olarak ge9erli harcama belgeleri 

(*) Ac1klama: Yonetim Kurulu karannda ilgili seyahatin amac1, tarih arahg1 , gidilecek yer, ilgili proje 

kapsammda kar~1lanacak giderler, ula~,m ~ekli (otobOs, tren, u9ak vb.) vb. gerekli tom hususlar 

a91k9a belirtilmelidir. 

D. Arazi Call!}malar1 Kapsammda Arac Kiralama i!}lemleri ile ilgili Hususlar 

1. Ara9 kiralama giderinin Projenin BAP Komisyonu tarafindan onaylanan bOt9esinde yer almas, 

zorunludur. 

2. Ara9 kiralamalannda gorevlendirilen ki~inin FakOlte Yonetim Kurulu karan (ka9 gun, nereye,hangi 

ara9la) olmahd1r. Seyahatten 15 gun once BAP KoordinatorlOgOne ba9vurulmahd1r. 

3. Faturalarda kiralanan aracin cinsi ve toro (binek, arazi veya ticari gibi) belirtilmelidir. 

4. Kiralanan aracm teknik muayene onaylannm bulunmasma dikkat edilmelidir. 

5. Kiralanan aracm zorunlu trafik sigortas, yap1lm1~ olmahd1r. 

6. Kiralanan aracm seyahat sOresini kapsayacak ~ekilde tam kaskosu yap1lm1~ olmahd1r. 

7. Kiralanan ara9 kullarnlmadan once, web sayfasindan indirilecek Ara9 Kiralama Bildirim 
~!.v .•. :;~ 

Formunun ilgili alanlan doldurulmah ve kiralama sOreci sonunda bu form imzalanm1~ olar a rwJ!lk3 [ 1 "'~-. . ~ . "'·... "\ .. 
teslim edilmelidir. ~ \ 
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8. Yak,t faturalan ile ara9 kullantm kilometresi uyumlu olmahdtr. 

9. Kiralanacak olan ara9lartn torone gore destek saglanacak yak1t tutarlan a$ag1da verilen 

tablolara uygun olarak belirlenecektic. 

Binek Araclar icin Yak1t Tablosu 

Motor Yak1t Ortalama Yak1t 
Hacrni Hiri.i (lt/100km) 
1600 cc Benzin 7.00 

1600 cc Motorin 6.00 

2000 cc Benz in 10.00 

2000 cc Motorin 8.00 

Arazi Araclan icin Yak1t Tablosu 

Motor Yak1t Ortatama Yak1t 
Hacmi Ti.irO (lt/100km) 

2000cc(4x2) Benzm 11 00 ' 

2000cc(4x4) Benzin 11,00 

2000cc(4x2) Motorin 9,00 

2000cc(4x4) Motorin 9,00 

2000cc(4x2) 
! 

Benz in i 
i 

12,00 

2000cc(4x4) 
i 

Benzin I 

I 
12,00 

2000cc(4x2) ! Motorin I 10,00 
! 

2000cc(4x4) I Motorin I 10,00 

2500cc(4x2) : Benzin ' 13,00 
! 

2500cc(4x4) Benzin ! 13,00 

2500cc(4x2) Motorin I 11 ,00 

2500cc(4x4) Motorin I 
I 

11,00 

3000cc(4x2) Benz in i 14,00 
I 

3000cc(4x4) Benz in I 14,00 
: 

3000cc(4x2) I Motorin I 12,00 

3000cc(4x4) ' Motorin I 12,00 I 
I I 

E. Avans (On Odeme) Kutlammtarmda Uyulacak Kuratlar 

1. Avans kullanim1 istisnai bir durum olup, sadece acil ve temininde g09IOk 9ekilen Ori.in ve hizmetler 

i9in kullanilabilir. Zorunlu durumlarda BAPY S Ozerinden olu§turulacak harcama talebi 

ba$Vurulannda bu husus belirtilmelidir. Olu$turulan harcama talebi elektronik ortamda ve yaz1c1 

91kt1s1 1slak imzah olarak Birime teslim edilmelidir. 

2. 

harcama yap1lmamal1d1r. 
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3. Avans talep edilirken, avans tutarmtn hesabma yattr1lmas1 istenen proje ekibindeki ara~t1rmac1 ve 

ilgili ara~ttrmacmm banka bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. 

4. Avansm hesabma yattrtlacag, ara:;;t1rmac1 i9in sistem uzerinden uretilecek Banka Formu Birime 

teslim edilmelidir. 

5. Bir projeden a91lan avans/on odeme kapat,lmadan yeni avans verilemez. 

6. Avanslar hangi i~ i9in verilmi~se sadece o i:;; i9in kullanthr. 

7. Alman avans ara~t1rmacmm hesabma yat1r1ld1ktan sonra 50 gun i9erisinde kapat1lmaltd1r. Arazi 

9alt:;;malan i9in altnan avanslarda bu sure aydtr. Ancak, soz konusu mal, malzeme ve hizmetin 

eksiksiz olarak altnmas1 ve fatura duzenlenmi~ olmast durumunda, a91k bulunan avansm fatura 

tarihini takip eden en ge9 3 i~ gunu i9erisinde kapat1lmas1 zorunludur (*). (Alman en son fatura tarihi 

dikkate alm1r) 

8. Avans kapsammda altnacak faturalarda, "Ege Oniversitesi Bilimsel Ara:;;t,rma Projeleri Koordinasyon 

Birimi, Proje Yurutocusunun Adi S0yad1 ve Proje No ile Bornova Vergi Dairesi ve vergi numaras1 

325087 4951 belirtilmelidir. 

9. Avans kapat11trken, faturalann as1llanntn ibraz edilmesi yasal zorunluluktur. Faturalann as1llanntn 

kaybedilmesi veya as1llanna ula:;;1lamad1g1 takdirde, noter onaylt suretleri teslim edilmelidir. 

10. Avans dilek9esinde istenilen malzemelere ait miktar ve tutarlar ile altnan faturalardaki miktar ve 

tutarlar aynt olmaltd1r. 

11. Harcama toplam1 avans tutanndan eksikse; Kalan tutar, Halk Bankasi Bornova $ubesi 

TR970001200971400044000005 numaralt hesaba elden veya EFT/havale yap1larak yattrtlmaltd1r. 

12. Dekontta altc1 ad1 (Ege Oniversitesi Strateji Daire Ba:;;kanl191), a91klama k1sm1na "Ara~t1rmacmm 

TC Kimlik No, Proje No ve "avans iadesi" ibaresi ayrmt11t olarak belirtilmelidir. Bankadan alman 

dekont, faturalar ile birlikte Birime teslim edilmelidir. 

13. Hizmet kalemleri i9in (ta~1t kiralama, baskt ve cilt giderleri, vs) avans 9ekildigi takdirde, fatura ile ya 

da faturalarla birlikte hizmet altmtntn tam ve istenilen ~ekilde eksiksiz altndtgtn belirten bir raporun 

proje yurutocusu taraftndan yaz1larak tslak imzal1 olarak Birime teslim edilmesi zorunludur. 

14. 1.000,00 TL ve uzeri hizmet altmlannda 117 no.lu KDV Gene! Teblig uyannca KDVtevkifat1 yap1lmas1 

zorunludur. KDV tevkifat1 uygulanmas1 gereken faturalarda (bask,, cilt ve hizmet altm1 vb.) tevkif 

edilen tutar proje yurutociisO tarafmdan Halk Bankasi Bornova !;,ubesi TR 

970001200971400044000005 numaralt hesaba yat1r1lmaltd1r. Bu i:;;lemlerfaturantn ait oldugu ay' tn 18. 

gunune kadar yap1lmaltd1r. 

15. Hizmet altmlannda, kendisinden hizmet alman ve vergi mOkellefi olmayan ~ah1slara odeme yap1lmas1 

halinde a:;;ag1daki hususlara uyulmaltd1r: 

a. BAPYS Gerekli Belgeler menusunden temin edilecek harcama pusulas1 haz1rlanmal1d1r. 

b. Harcama belgesi Ozerinde gelir vergisi %20 (Mevzuat degi:;;ikliklerinde belirtilecek yeni yasal oran 

ge9erlidir) tutan kesintisi yap1larak odendigi gosterilmelidir. Kesinti yap1lan soz konusu vergi Halk 

Bankasi Bornova !;,ubesi TR970001200971400044000005 numaralt hesaba yattrtlmaltd1r. Dekontta, 

altc1 adt: E.0. Strateji Daire Ba~kanltg1, a91klama: harcama pusulas1 gelir vergisi kesintisi - proje no ... ) 

ibareleri belirtilmelidir. 
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c. Harcama Pusulas1 ve Bankadan ahnan dekont Birime teslim edilmelidir. 

16.Avans kullanilmak suretiyle alinan mat veya malzeme; BAP Koordinasyon Birimi gorevlilerince ta91nir 

sistemine kaydedilerek ki9iye zimmetlenir. 

17.Akaryakit ve ara9 kiralama i9in kullanilacak avanslarda gorevlendirme tarihinden en az 15 gun 

oncesinde BAPYS Ozerinden ba~vuru olu9turulmu9 ve gerekli evraklar BAP KoordinatorlOgOne 

teslim edilmi9 olmahd1r. 

18.Faturalann firma tarafindan ka9elenmi9, imzalanm19, tarihi ve KDV orani belirtilmi9, BAP 

Koordinasyon Birimine hitaben duzenlenmi9 olmas1 gereklidir. 

(*} A~1klama: Avans kullanmak suretiyle mal, malzeme ve hizmet ahmlannda, a91k bulunan avansin fatura 

dOzenlenme tarihini takip eden 3 i9 gono i9erisinde kapat1lmas1 zorunluluk arz etmektedir. Bu sorelerin 

a91lmas1 durumu Say19tay Ba9kanhg1 uzmanlannin denetimlerinde kamu kaynaginin haks12 yere 

ahkonularak kullanllmas1 olarak degerlendirilmekte ve ara9t1rmac1lara kamu zararinin tazminine yonelik 

zimmet 91kart1labilmektedir. Ara9t1rmac1lann bu tor bir yaptmma maruz kalmamalan i9in bu hususa ozen 

gosterilmesi gerekmektedir. 

F- Khjilere (anketor, veri giri§i, hayvan bak1m vb. hizmeti veren ki§iler) Yap1lacak Odeme i§lemleri 

ile ilgili Hususlar: 

Hizmet ahmlannda, kendisinden hizmet ahnan ve vergi mOkellefi olmayan 9ah1slara odeme yap1lmas1 

halinde a9ag1daki hususlara uyulmahd1r: 

1.BAPYS Gerekli Belgeler menosonden temin edilecek harcama pusulas, haz1rlanmahd1r. 

2.Harcama belgesi Ozerinde gelir vergisi tutan %20 (Mevzuat degi9ikliklerinde belirtilecek yeni yasal 

oran ge9erlidir} tutan kesintisi yap1larak odendigi gosterilmelidir. 

3.Hizmet ah nan 9ahsm ogrenci belgesi eklenmelidir. 
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Ek-4.Teknik ~artname Haz1rlarken Dikkat Edilmesi Gereken Baz1 Hususlar 

1. Teknik §artnamede yer alacak hukOmler ve talep edilecek her husus; tereddOde, yanh§ anlamaya 

ve bir istegin digeri ile c;:eli§mesine imkan b1rakmayacak §ekilde, ac;:1k ve kesin olmahd1r. 

2. Teknik §artnameler en az 2 (iki}, momkOnse daha fazla Oretici firmarnn OrOnOnO kapsayacak ve 

boylece rekabet ortamin1 yaratacak §ekilde haz1rlanmahdir. Teknik §artnamelerde; belli bir marka, 

model, patent, men§ei, kaynak veya OrOn tanrmlanmamal1 ve belirli bir marka veya modele veya 

belirli bir firmaya yonelik ozellik ve tanrmlamalara yer verilmemelid ir. Ancak, ulusal ve/veya 

uluslararas1 teknik standartlann bulunmamas1 ya da teknik ozelliklerin belirlenmesinin mOmkOn 

olmamas1 veya birimde var olan bir cihazin parc;:a veya parc;:alannin istenilmesi hallerinde "veya 

dengi" ifadesine yer verilmek §art1yla marka veya model belirtilebil ir. 

3. Yedek parc;:a ahmlannda parc;:ay1 tarnmlama ve as1I Orone entegresi konusunda tereddOtler 

ya§anmamas1 ic;:in, yedek parc;:a ahmlannda, ihale konusu i§in taniminin yaprlabilmesi ic;:in, yedek 

parc;:asina ihtiyac;: duyulan ana maim marka ve modeli belirtilerek teknik §artname 

duzenlenebilecektir. 

4. Teknik §artname, istenen malzemeyi c;:ok degi§ik kalite seviyelerinde tarnmlayan ve/veya 

malzeme kalitesini dO§Orecek serbestlik verici hukumler ta§imamahdir. 

5. Teknik §artnamesi haz1rlanacak malzemeden beklenen performans, c;:ah§ma §artlan , kullarnm 

yeri ve amac, ac;:1kc;:a belirtilerek fonksiyonel istekler yazrlmah; varsa malzemenin birlikte 

kullarnlacag1 diger cihazlar/elemanlar ile uyumlu c;:ah§mas1 istegine de yerverilmelidir. 

6. Teknik §artnamede say1lar ile ifade edilen teknik olc;:otlere tolerans verilmelid ir. Tolerans; "en 

az .. .","en c;:ok .. .""veya" "+/-... " §eklinde, o ozelligin gerektirdigi hassasiyeti saglayacak miktar tespit 

edilerek verilmelidir. 

7. Teknik §artnamelerde olc;:O birimleri ic;:in Uluslararas1 Olc;:O Birimleri Sistemine uygun birimler 

kullarnlmahd1 r. 

8. Teknik $artnamede istenilen ozellikler maddeler halinde numaralandmlarak veya tabla halinde 

belirtilmelidir. 

9. Varsa; temin edilecek arac;:, malzeme ve tec;:hizat ile birlikte istenecek yedek parc;:a ve sarf 

malzemesi, test ve kalibrasyon cihaz1 , bak1m set ve avadanlig1 , dokuman (kullanma k1lavuzu, 

yedek parc;:a katalogu, bak1m talimat,, vb.) ile ilgili hususlar teknik §artnameye dahil edilmeli, bu 

tor malzeme, cihaz ve dokOmanrn miktan belirtilmelidir. 

10. <;evre §artlanndan etkilenebilecek malzeme ic;:in (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, arac;:, 

tec;:hizat, vb.) c;:evre §artlan ile ilgili istekler bunlann hangi §artlarda muayene edilecegi hususu 

ile birlikte teknik §artnamelere yaz1lmahd1r. <;evre ile ilgili istekler; malzemenin kullanrm yerine 

gore, s1cakhk, basinc;:, rutubet, buz, kar, yagmur, rOzgar, su ve tuz serpintisi, §Ok ve ivme, titre§im 

gurOlto, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etki ler, 

kimyevi maddeler, vb. c;:evre ko§ullanndan etkilenmeleri gibi isteklerden kullanrm yerinde maruz 

kalabilecegi c;:evre §artlannr kapsar. 
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11. Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli olabilecek teknik 

ic;:erikli egitimler ile ilgili hOkOmler teknik ~artnamede belirlendigi ~ekilde ihale dokOmanrnda 

belirtilmelidir. 

12. Gerekli ise, kalite gOvence sistemi belgesi ve OrOn kalite belgesi hususlan belirtilmelidir. 

13. Cihaz allmlannda en az iki y1I garanti ~art1 konulmahd1r. lki y1ldan fazla garanti istenildigi takdirde 

ayrica bildirilmelidir. Gerekli ise, cihazlarla ilgili kac;: y1l sOreyle yedek parc;:a garantisi istenildigi 

belirtilmelidir. 

Ac1klama: BAPYS sistemi yard,m menOsO altinda yer alan "Teknik $artname Hazirlarken Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar ve Ornek $artnameler" dosyasmda ornek teknik ~artnameler verilmi~tir. 
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Ek-5. 30 Gunden Uzun Sureli Ara§t1rma Amac;II Yurtd1§1 Seyahatler Kapsammda Olkelere Gore 
Saglanabilecek Destek Tutarlari (30 Gun ic;in) 

No l Ulke ! Tutar ! No I Ulke ! Tutar 
I ! 

1 ! ABO 
; 2500$ ' 16 i lsvic;re ! 1900€ i l ! ! 

2 ! Avustralya ! 2500$ l 17 ! Fransa i 1900€ 
I 

3 Qin Halk Cumhuriyeti 2500$ ! 18 ! Almanya 
. 1900€ 

i I 

4 ' Goney Kore l 2500$ ! 
! 19 l Avusturya 1900€ 

5 Japonya I 2500$ l 20 ! Hollanda 1900€ 

6 Kanada 2500$ ! 
I 

21 ! lspanya 1900€ 

7 1 Yeni Zelenda 2500$ l 22 ! Birle9ik Kralhk 1900€ 

8 ! Diger Ulkeler * 1700$ i 23 ! Belc;ika 1900€ 

9 l Kazakistan 850$ ! 24 i Danimarka 
I 

1900€ 

10 ! Kirg1zistan 850$ ! 25 i Finlandiya l 1900€ 
I I I 

11 ! Mogolistan 850$ ! 26 i ltalya ! 1900€ 
I I 

12 ! Ozbekistan \ 850$ j 27 ! Norvec; I 1900€ 
l I ' i 

13 ! Rusya Federasyonu ! 850$ ! 28 ! lsvec; l 1900€ 
. 

14 ! Tacikistan 
. 850$ i 29 ! Diger Ulkeler (Avrupa) ! 1500€ 
! I 

15 ! Turkmenistan ! 850$ . ! 
. 

l l ! I I 
* Kmm, Tataristan, Qec;enistan, Dag1stan 

ACIKLAMA: Yurt d19mda ara9t1rma amac;h seyahatlere yonelik saglanabilecek mali destekler a9ag1daki 

ilkelere uygun olarak gerc;ekle§tirilir. 

1. Ara§t1rma amac;h seyahatler ic;in, ilgili proje turO ic;in belirlenen limitler a91lmamak kayd1yla destek 

saglanabilir. 

2. Botc;e limitleri uygun olsa dahi, ara§t1rma amac;h yurt d1§1 seyahatler ic;in saglanabilecek destek suresi 

en fazla 3 ay ile smirhdir. 

3. 30 gunu a9mayan ara9t1rma amac;h seyahatler ic;in 6245 Say1h Harc1rah Kanununa uygun olarak 

destek saglanir. 

4. 30 gOnden uzun sureli ara§t1rma amac;h seyahatlerde, ulkelere gore belirlenen ayl1k destek tutannin 

kahnan gone oranlanmas1yla belirlenen tutarda destek saglanabilir. Olkelere gore belirlenerek 

tabloda verilen tutarlar 30 gOn temel ahnarak belirlenmi§tir. 

5. Ula§1m giderleri ic;in gundeliklerden ayn olarak destek saglanir. Uluslararas1 Ara§t1rma l§birligi 

Projeleri (UIP) kapsammda, yalnizca c;ah9manin yap1lacag1 ilgili Oniversitenin bulundugu §ehre kadar 

gidi9-dono9 ic;in ki9i ba§1 10.000 TL'yi gec;memek uzere ula91m destegi saglanir. 

6. Uluslararas1 Ara§t1rma i§birligi Projeleri kapsammda yurt d1§mda ara§t1rma amac;h seyahat destegi 

proje ekibinden en fazla iki ara§t1rmac1 ic;in saglanabilir. 

7. 30 gOnden uzun sOreli ara§t1rma amac;h seyahatler ic;in ek bir konaklama destegi saglanmaz. 

8. Projelerin ba§vuru a§amasmda Olkelere gore talep edilebilecek destek tutarlan , gidilecek Olkeye gore 

belirlenen doviz tutannin ba§vurunun yap1ld1g1 gOnkO TC Merkez Bankasi doviz sat1§ kuruna gore 

Turk Liras1 kar§1hg1 dikkate ahnarak belirlenir. llgili c;ah9ma sOresi ic;erisinde ortaya c;1kabilecek olas1 

doviz kuru farkhhklan dikkate ahnmaz. 
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Ek-6. Uluslararas, Alan indeksleri 

1 AATA Art and Archaeology Technical Abstracts 

2 ABC CLIO:America:History and Life Abstracts 

3 ABI/INFORM Database (ProQuest) 

4 ABS&EES (American Bibliography of Slavic and East European Studies) 

5 Abstract Journal of the Educational Resources Information Center (ERIC) 

6 Academic Search Premier 

7 Accounting and Finance abstracts 

8 Age Info on the Web 

9 America: History and Life (EBSCO) 

10 American Humanities Index= Humanities International Complete 

11 Animal Breeding Abstracts 

12 Annual Review of Sociology 

13 Anthropological Index 

14 Anthropological Literature 

15 Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) 

16 Architectural Periodicals Index 

17 Architectural Publications Index API 

18 Art Index: EBSCO 

19 Art Index, Al 

20 ATLA Old Testament Abstracts 
21 ATLA Religion Database 

22 Australian Education Index 

23 Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) 

24 Bibliography of Asian Studies, 

25 Bibliography of Translation Studies 

26 Biological Abstracts 

27 Biosis 

28 Biotecnology Abstracts 

29 BMT Abstracts (British Maritime Technology Ltd .) 

30 Botanical Record 

31 British Education Index 

32 British Humanities Index 

33 British Nursing Index 

34 Business ASAP (Gale Cengage) 

35 Business Periodicals Index/Abstracts (HW Wilson) 

36 Business Source Corporate 

37 Business Source Elite 

38 Business Source Premier 
39 CAB Abstracts 

40 CASI 

41 Cambridge Scientific Abstracts-CSA 

42 Chemical Abstracts 

43 CITESEERX 

44 CMCI: CompuMath Citation Index 
... 
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45 Columbia International Affairs Online 

46 Contemporary Women's Issues 

47 Contents Pages in Education 

48 Criminal Justice Abstracts 

49 Criminal Justice Periodical Index 

50 Criminology, Penology and Police Science Abstracts 

51 CSA (Worldwide Political Science Abstracts) 

52 CSA Biological Sciences Database (CSA/CIG) 

53 CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database (CSA/CIG) 

54 Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature CINAHL 

55 Current Contents I Social and Behavioral Sciences 

56 Current Contents: Arts & Humanities 

57 Current Index to Journals in Education (CIJE) 

58 Current Law Index 

59 DAAI (Design and Applied Arts Index) 

60 Design and Applied Arts Index (DAAI) 

61 DI: Dental Index 

62 Dietrich's Index Philosophicus 

63 Documentation in Public Administration 

64 Earthquake Engineering Abstracts (EEA) 

65 EBSCO 

66 EBSCOhost 

67 Ecological Abstracts 

68 Ecology Abstracts (CSA/CIG) 

69 Econ lit 

70 Education Abstracts 

71 Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 

72 Education Index; ERIC 

73 Educational Administration Abstracts 

74 Educational Research Abstracts Online 

75 El: Engineering Index 

76 Elsevier Bibliographic Databases, 

77 Emerald Management Reviews (Emerald) 

78 Employee Relations International: A Bibliography and Abstracts Journal 

79 Energy Science and Technology Database 

80 ENGINEERINGINDEX/COMPENDEX 

81 Entomological Abstracts 

82 Ergonomics Abstracts (EA) 

83 Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs) 

84 Ethnic Newswatch 

85 European Access 

86 European Sources Online 

87 Excerpta Medica 

88 Expanded Academic ASAP (Gale Cengage) ~~ 
89 Family and SocietyStudies Worldwide / • ~ . 
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90 Film Literature Index (FLI) 

91 Focus On: Industrial and Organizational Psychology 

92 Food Sciences and Technology Abstracts 

93 Gale-Cengage 

94 Gender Studies Database 

95 Gender Watch 

96 GEOBASE 

97 Geographical Abstracts 

98 Geological Abstracts 

99 GEOREF 

100 Guide to Social Science and Religion in Periodical Literature 

101 Health Safety and Science Abstracts 

102 Health Source 

103 Historical Abstracts: EBSCO 

104 Historical Research Index, 

105 Hospitality and Tourism Index 

106 Human Resources Abstracts 

107 Humanities &Social Sciences Index Retrospective 

108 Humanities Index 

109 IAHR: International Abstracts of Human Resources (IAHR) 

110 IBR & IBZ: International Bibliographies of Periodical Literature (KG Saur) 

111 IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (LSE) 

112 IBZ (International Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) 

113 !CONDA (The International Construction Database) 

114 IM: Index Medicus 

115 Index Copernicus 

116 Index lslamicus 

117 Index to Foreign Legal Periodicals 

118 Index to Jewish Periodicals 

119 Index to Legal Periodicals & Books 

120 Index Veterinarius 
121 Information Science Abstracts (ISA) 

122 Information Science and Technology Abstracts (ISTA) 

123 Info Trac 

124 INSPEC 

International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities 
125 and Social Sciences (IBR) 

126 
International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social 
Sciences (IBZ) 

127 International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) 

128 International Development Abstracts 
129 International Logistics Abstracts 

130 International Political Science Abstracts 

131 Journal Citation Reports/Social Sciences Edition 
~ = 

132 Key to Economic Science / " .. '1 . 
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133 Lancaster Index to Defence and International security Literature Languages) 

134 Latindex 

135 Left Index 

136 Legal Journal Abstracts 

137 Legal Trac 

138 Linguistic Abstracts Online 

139 Linguistics and Language Behavior Abstracts 
140 LISA (Library Information Science Abstracts) 

141 MasterFILE Premier 

142 Mathematical Reviews 

143 Math Sci Net 

144 Mineralogic Abstracts 

145 MLA Folklor Bibliography 
146 MLA International Bibliography 

147 Multicultural Education Abstracts 

148 Nutrition Abstracts & Reviews 

149 Oceanographic Literature Review 

150 OMNIFILE Full Text Mega Edition (Omnifile) 

151 Ottomanist's Domain 

152 PAIS: Public Affairs Information Service (CSA/CIG) 

153 Pastoral Abstracts 

154 Periodical Abstracts 

155 Periodicals Contents Index 

156 Proquest 5000 (ProOuest) 

157 PsycARTICLES 
158 PsyclNFO (APA) 

159 Psysical Education Index 

160 Public Affairs Information Service (PAIS) or PAIS International, 

161 Pubmed 

162 Quality Control & Applied Statistics (Executive Sciences Institute) 
163 Religion Index One 
164 Religious and Theological Abstracts 

165 Research Alert 

166 Research Higher Education Abstracts 

167 Review Of Agricultural Entomology 

168 Review Of Medical And Veterinary Entomology 
169 RILM Abstracts of Music Literature 
170 Russian Academy of Sciences Bibliographies (RASB) 

171 SAO/NASA ADS 

172 Science Direct Navigator 

173 Science of Religion 

174 Scopus 

175 Social Science Research Abstracts 
176 Social Science Research Network (SSRN) ~ 
177 Social SciSearch f .. , 
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178 Social Services Abstracts 

179 Social Theory 

180 SoclNDEX with Full Text 

181 Sociofile 

182 Sociological Abstracts 

183 Sociology of Education Abstracts 

184 Sociology: A SAGE Full-Text Collection 

185 Special Education Needs Abstracts 

186 Studies on Women & Gender Abstracts 

187 The Avery Index to Architectural Periodicals 

188 The International Index to Film Periodicals -Plus (FIAF) 

189 The Philosopher's Index 

190 Theological Abstracts 

191 Theology Digest 

Top Management Abstracts= An bar Electronic Intelligence and Behavioral Sciences 
192 and Software 

193 Translation Studies Abstracts 

194 Turkologischer Anzeiger Viyana 

195 United States Political Science Documents 

196 UrbanStudies Abstracts 

197 Violence& Abuse Abstracts 

198 VITINI 

199 Vocational Search 

200 VOCED, the Vocational Education and Training Research Database 

201 Water Resources Abstracts 

202 Wilson OMNI File V (HW Wilson) 

203 Wilson Social Sciences Full Text 

204 Women's Studies International 

205 WORKLIT (Commonwealth Dept of Industrial Relations) 

206 World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstract 

207 Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) 

208 Zentralblatt 

209 Zoolooical Record 

51 

Bu belge,guvenli elektronik imza ile imzalanm,~ttr. 

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Ek-7. Web of Science Veritabanmda Taranan Dergilerin <;:eyreklik (Quartile, Q) Degeri 

Bir derginin etki faktorOne gore ayni konudaki dergiler arasmdaki yerini gosterir ve dergilerin yer ald1g1 

kategori 01: birinci 9eyrek, 02: ikinci 9eyrek, 03: 090nco 9eyrek ve 04: DordOncO 9eyrek olmak Ozere 4 

grupta tanimlanir. Herhangi bir y1lda bir derginin yer ald1g1 konu kategorisinde toplam Y adet dergi var ise 

ve ilgili derginin etki faktorOne gore bu dergiler arasmdaki konumu X ise, ilgili derginin yOzdelik s1ras1 (Z) = 

(X/Y) ile belirlenir. Buna gore dergiler, bulunduklan yOzdelik siralamaya gore 4 9eyrek (%25 lik dilimler) 

i9erisinde degerlendirilir. llgili konu kategorisinde etki degeri en yOksek olan dergiler Q1 (0 ile %25 aras1), 

orta-Osttekiler Q2 (%25 ile %50 aras1), orta-alttakiler 03 (%50 ile %75 aras1) ve etki faktbrO en dO~Ok 

dilimdeki dergiler Q4 (%75 ile %100 aras1) olarak sm1fland1nhr. 

01: 0.0 < Z :5 0.25 

Q2: 0.25 < Z :5 0.5 

03: 0.5 < Z :5 0.75 

Q4: 0.75 < Z 

Ornegin, 2018 y1hnda toplam 100 derginin yay1mland1g1 bir konu kategorisinde A dergisi etki faktorO 

bak1mmdan 40. s1rada yer ahyor ise, A dergisi ayni kategorideki dergiler i9erisinde 40/100=0,40'hk yOzdelik 

s1raya sahiptir ve dolay1s1yla ikinci 9eyreklik (Q2) dilimde yer ahr. 
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