
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSPMJ2FB12 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/ege-universitesi-ebys
Bilgi için: Erkan AKIN

Unvanı: Veri Kayıt Elemanı
Adres:Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kurul İşleri Şb. Md. Gençlik Cad. No:12 35040 Bornova/İzmir
Telefon:+90 (232) 311 42 18 Faks:+90 (232) 339 90 90
e-Posta:kurulisl@mail.ege.edu.tr Web:http://kurulisleri.ege.edu.tr 
Kep Adresi:egeuniversitesi@egeuniversitesi.hs03.kep.tr

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik 
Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Sayı   :E-75744806-050.02.04-561546  ………… 
Konu :17.02.2022 tarihli Üniversite Senato 

Kararı Örneği

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

İlgi : a) 15.02.2022 tarihli ve 555966 sayılı yazı.
b) 11.02.2022 tarihli ve 551191 sayılı yazı.

İlgi yazınız ile Üniversitemiz Senato gündemine alınması teklif edilen ve Üniversitemiz 
Senatosunun 17.02.2022 tarihli ve 4 sayılı toplantısında görüşülüp kabul edilen 2 adet karar ekte 
gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muhterem ADAK
 Genel Sekreter

Ek:17.02.2022 tarihli ve 4/5-6 sayılı Senato Kararı Örneği

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 18.02.2022-E.561546



• 
EGE UNiVERSiTESi SENATO KARAR ORNEGi 

Toplanti Tarihi: 17.02.2022 

Karar 5. 

Toplanh Say1SI: 4 

"Ege -0-niversitesi Bilimsel Ara~tirma Projeleri Uygulama Yonergesi"nin baz1 

maddelerinde yap1lmak istenen degi~ik.liklere ili~kin, e-posta yoluyla Senato tiyelerine de 

gonderilen, Bilimsel Ara~tlrma Projeleri Koordinatorltigtintin 11.02.2022 tarihli ve 551191 

say1h teklif yaz1s1 ile Bilimsel Ara~tmna Projeleri Komisyonunun 27.01.2022 tarihli 2022/01 -

59 say1h karar1 9er9evesinde teklif oylamaya sunuldu. Yap1lan degi~iklikler incelendi. 

Yap1lan gorti~melerden soma; "Ege Oniversitesi Bilimsel Ara~t1rma Projeleri 

Uygulama Yonergesi"nin baz1 maddelerinde yap1lan degi~iklik.lerin ekteki haliyle kabultine, 

oybirligiyle karar verildi. 



EGE ONiVERSiTESi 

BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi UYGULAMA YONERGESi 
Ek-1 

BiRiNCi BOLUM 

AMA«;, KAPSAM VE DAY ANAK 

Ama9 ve Kapsam 

Madde 1. (1) Bu yonerge; Ege Oniversitesi ogretim 0yeleri ve doktora, tIpta uzmanhk, di9 hekimliginde 

uzmanhk ya da sanatta yeterlik egitimini tamamlamI9 ara9tirmac1lan tarafmdan yonetilen bilimsel ara9tIrma 

proje tekliflerinin degerlendirilmesi, kabul0, desteklenmesi, bunlara ili9kin hizmetlerin y0 r0tolmesi, izlenmesi 

ve sonuglannin degerlendirilmesi ulusal veya uluslararas1 kuruluslar tarafmdan desteklenen projelere 

kaynak aktanmmm yap1lmasI ile ilgili usul ve esaslan d0zenlemek amacIyla haz1rlanm19t1r. 

Dayanak 

Madde 2. (1) Bu yonerge; 

a. 2547 Say1h "Y0ksekogretim Kanunu'nun 4684 SayIh Kanun'la degi~ik 58.maddesi", 

b. 26 Kas,m 2016 tarih, 29900 Say1h "Y0ksekogretim Kurumlan Bilimsel Ara9t,rma Projeleri Hakkmdaki 

Y onetmelik", 

c. 26 Ocak 2018 tarih, 30313 Say1h Resmi Gazetede Yaymlanan "Y0ksekogretim Kurumlan Bilimsel 

Ara9tIrma Projeleri Hakkinda Yonetmelikte Degi~iklik YapIlmasina Dair Yonetmelik", 

d. 07 Haziran 2018 tarih, 30444 Say1h Resmi Gazetede Yaymlanan "Y0ksekogretim Kurumlan Bilimsel 

Ara9t,rma Projeleri Hakkmda Yonetmelikte Degi~iklik YapIlmasma Dair Yonetmelik" 

e. 16 Temmuz 2020 tarih, 31187 SayIh Resmi Gazetede Yaymlanan "Y0ksekogretim Kurumlan Bilimsel 

Ara9tIrma Projeleri Hakkmda Yonetmelikte Degi~iklik Yap1lmasina Dair Yonetmelik" 

f. 1 Temmuz 2017 tarih, 301 11 Say1h "Sanayinin Geli~tirilmesi ve Oretimin Desteklenmesi Amac1yla Baz1 

Kanun ve Kanun H0km0nde Kararnamelerde Degi~iklik Yap1lmasma Dair Kanun" ile 2547 Say1h 

Y0ksekogretim Kanunu'nda tanimlanan Ek 34. Madde, 

g. "Y0ksekogretim Kurumlan B0t9elerinde Bilimsel Ara~tIrma Projeleri l9in Tefrik Edilen Odeneklerin Ozel 

Hesaba Aktanlarak Kullanim, , Muhasebele9tirilmesi ile Ozel Hesabm l~leyi9ine lli~kin Esas ve Usuller" 

h. "17/4/2020 tarih ve 31102 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan 7243 say1h "Y0ksekogretim Kanunu ile 

BazI Kanunlarda Degi~iklik Yap1lmasma Dair Kanun" 

h0k0mlerine dayanilarak d0zenlenmi9tir. 
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iKiNCi BOLOM 

TANIMLAR 

Madde 3. (1) Bu yonergede ger;:en tarnmlar a9ag1da belirtilmi$tir. 

a. Rektorluk: Ege Oniversitesi Rektorl0g0d0r. 

b. Senato: Ege Oniversitesi Senatosudur. 

c. Bilimsel Ara~t1rma Projesi: Tamamland1gmda sonur;:lan ile alanmda bilime katk1 yapmas1 , 0lkenin 

teknolojik, ekonomik, sosyal ve k0ltorel kalkmmasma katk1 saglamas1 beklenen bilimsel i9erikli, Ege 

Oniversitesi ir;:i ve/veya d191, ulusal ve/veya uluslararas1 kurum ya da kurulu91ann kat1hmlanyla da 

yap1labilecek projeler ile bilim insan1 yeti§tirme ve ara$t1rma altyap1s1 kurma ve geli$tirme projeleridir. 

d. Bilimsel Ara~t1rma Projeleri (BAP) Komisyonu: Bilimsel ara$t1rma projelerinin degerlendirilmesi, 

kabul0, desteklenmesi, te§vik ve koordine edilmesi, y0ksekogretim kurumu ara§t1rma performansmm 

art1r1lmas1 i9in tedbirler almmas1 ile ara§t1rma performansmm olr;:0lmesi, degerlendirilmesi ve ara§t1rma 

politikalarmm belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin y0r0t0lmesi ve Ost yoneticinin bilimsel ara$tlrmalarla ilgili 

olarak verecegi diger gorevleri yOr0tmek amac1yla olu$turulan komisyondur. 

e. BAP Komisyonu Ba~kam: BAP Komisyonuna Ege Oniversitesi adma ba$kanhk etmekten ve BAP 

Komisyonu faaliyetlerinin yorutolmesinden sorumlu, Rektor tarafmdan gorevlendirilen ve Rektore kar$1 

sorumlu clan ogretim 0yesidir. 

f. BAP Koordinasyon Birimi: Bilimsel Ara§tirma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin 

y0r0t0lmesi, botr;:e odeneklerinin ozel hesaba aktanlmas1, ozel hesaba ili$kin i§ ve i$1emlerin 

y0r0tolmesi ve Ege Oniversitesi ara9t1rmac1larmm gorev ald191 ulusal ve uluslararas1 kurum ve 

kurulu§larca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen s0rer;:lerinin yorot0lmesi, izlenmesi ve 

Rektor'on bilimsel ara§tirma projeleri ile ilgili olarak verecegi diger gorevleri ilgili birimlerle koordine 

halinde y0rotmekle sorumlu birimdir. 

g. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatoru: Bilimsel Ara§t1rma Projeleri Koordinasyon Biriminin 

faaliyetlerinin Ege Oniversitesi adma y0r0t0lmesinden sorumlu, Rektor tarafmdan gO 

bilimsel ara$tirma projelerine ait faaliyetleri bu Yonetmelikte belirtilen usule uygun $ekilde yapabilecek 

bilgi ve niteliklere sahip Rektore kar91 sorumlu ogretim 0yesidir. 

h. BAP Koordinasyon Birimi Koordinator ;.m ~ BAP Koordinasyon Birimi 

Koordinatoro tarafmdan onerilen ve Rektor tarafmdan gorevlendirilen O[j,@tim Qyssi vsya d9kt9ral1 

Koordinatore yard1mc1 iiu, 

¥amrmcrsJf:projelerin lcomisyona getirilmesi, komisyona a~klama 

~~letillglli "$1emlerde Koordinatore yard1mc1 olur. ldari Kobr.dmator 

~etirt alma i§lemlerinde ve Koordinatonogun idaii ~eyi§inde 
~~-~~.b:. :P' r, ·1 ,<,.~ , 

,..y Ii j . fl ·: ':~. 
i. Proje Yiirutucusu: Projeyi teklif eden, haz1rlanmasmdan ve yorutOlmesinde(l'I sorumlu ~n~ Ege 

:·,· ~ . -.,:~;~- '• \ 
i .. / ! t ·"'- ·. ~~ ~' 
.t . •. \ ·. . ~-' ! .,. /1 
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Oniversitesi ogretim 0yeleri ve doktora, t1pta uzmanhk, dii,; hekimliginde uzmanhk ya da sanatta yeterlik 

egitimini tamamlam1~ olan kurum mensubu ara~t1rmac1lard1r. 

j. Ara~t1rmac1: Bilimsel ara~t1rma projesinin y0rot0lebilmesi igin proje y0r0toc0s0 tarafmdan proje 

ekibinde yer verilen; ogretim elemanlan, proje konusu ile ilgili lisans ve lisans0sto ogrenim gormekte olan 

ogrenciler ile egitimlerini tamamlam1~ olup uzmanllg1 nedeniyle projede gorev verilen ki~ilerdir. 

k. Bursiyer: Ege Oniversitesinde, y0r0ti.ilen bilimsel ara~tirma projelerinde, proje kapsammda burslu 

gorevlendirilecek tezli y0ksek lisans veya doktora programlanndaki ogrencidir. 

I. Proje Ekibi: Proje yorotocoso, ara~t1rmac1lan, oktora sonras1 ara ttrmac1lar ve bursiyerlerdir. 

m. Proje degerlendirmesi yapacak uzman (hakem): Proje onerilerinin ve devam etmekte olan projeler 

kapsammda sunulan talep, raper ve yaymlann degerlendirilmesi i9in gor0~lerine ba~vurulan ve projenin 

kapsad1g1 alanda uzmanhg1 bulunan doktorah ogretim elemanlan ile ogretim oyeleridir. 

n. Proje Protokolu: Desteklenmesine karar verilen projeler igin Rektor veya yaz1h olarak yetki devri 

yap1lmak suretiyle BAP Komisyonu Ba~kani ile proje ekibi tarafmdan imzalanan, projelerin y0r0t0lmesi, 

sonu9land1r1lmas1 ve proje sonu9lannm yay1mlanmas1 gibi hususlarda uyulacak ilke, usu! ve 

sorumluluklann belirtildigi sozle~me protokol0d0r. 

o. Oncelikli Ara~tirma Alanlari: Olkemizin ve Ege Oniversitesinin Bilim ve Teknoloji Politikalan ile BAP 

Komisyonunun onerileri de dikkate ahnarak Senato tarafmdan belirlenecek oncelikli ara~tirma 

alanlandir. 

p. YOKSiS: Y0ksekogretim Kurulu Ba~kanhg1 ortak veri tabanid1r. 

r. Kaynak aktar1m1: Ulusal veya uluslararas1 kurum ve kurulu~lar tarafmdan desteklenen bilimsel 

ara~tirma projelerinde kullanilmak 0zere, proje bedelinin y0zde otuzunu a~mamas1 kayd1yla komisyon 

tarafmdan onerilen ve Ost yonetici tarafmdan onaylanan nakdi veya ayni katk1d1r. 

0<;0NC0 BOL0M 
ORGANLAR, GOREV, YETKi VE SORUMLULUKLAR 

BAP Komisyonu 

Madde 4. (1) BAP Komisyonu, Rektor tarafmdan gorevlendirilen BAP Komisyonu Ba~kani ba~kanllgmda 

BAP Koordinasyon Birimi Koordinator0 ile Senatonun onerisiyle Rektor tarafmdan gorevlendirilen er2.1e 

en az yedi en 90k on bir ogretim 0yesinden olu~ur. 

(2) Ege Oniversitesinin var olan bilim dallan arasmda denge gozetilmek suretiyle se9ilen BAP Komisyonu 

0yelerinin ve komisyon ba~kanmm gorev s0resi 4 y1ld1r. Gorev s0resi biten ba~kan ve komisyon 0yesi ayni 

usulle yeniden gorevlendirilebilir. 

(3) Komisyon 0yeleri; gorev, yetki ve sorumluluklanni yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, 

gorevlendirilmelerinde izlenen usule uygun olarak Rektor tarafmdan gorev s0releri dolmadan gorevden 

ahnabilirler. Herhangi bir nedenle gorevinden aynlan komisyon 0yesinin yerine ayni usu! ile yeni bir 0ye 

gorevlendirilir. 

(4) Komisyon Oyeleri ba~vurusu yap1lan ve degerlendirilen projeler kapsammdaki tom bilgileri.tkQ~~~ik 
/.,:.,, .. ~, -r,,',.._'....-

ilkelere uygun olarak hareket edilmesi ve ilgili mevzuatm gerektirdigi hususlara uygun i 'arak"g~ella} ipi" , 
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yOrOtmekle sorumludur. 

BAP Komisyonunun Toplanti ve Karar Yeter Say1s1 

Madde 5. (1 ) BAP Komisyonu, Komisyon Ba9kanmm 9agns1 Ozerine toplanir. BAP Komisyonu salt 

9ogunlukla toplanir ve kararlar a91k oylama ve oy 9oklugu ile almir. Oylann e9it olmasI halinde, BAP 

Komisyonu Ba9karnnm kulland1g1 oy belirleyicidir. 

BAP Komisyonunun Yetki, Gorev ve Sorumluluklari 

Madde 6. (1) BAP Komisyonu a9ag1da belirtilen yetki, go rev ve sorumluluklan yerine getirir: 

a. Proje sonu9lanmn yOksek katma degerli 9Ikt1lar olu9turmasmI te9vik edecek ve kaynaklann verimli ve 

etkinli bir 9ekilde kullamlmasmI destekleyecek politikalan da goz onOnde bulundurarak desteklenecek 

proje torlerini ve uygulama esaslanm belirler. 

b. Proje ba9vurulannIn ger9ekle9tirilmesi, degerlendirilmesi, projelerin yOrOtOlmesi, izlenmesi ve 

sonu9land1nlmas1 ile ilgili uygulama esaslanm belirler. 

c. Projelerle ilgili kullanilacak formlan hazirlar. 

d. Ara9tirmac,lar ve projeler i9in saglanacak destek miktarlanni belirler. 

e. Desteklenmesine karar verilen projeler i9in kullanilacak proje protokolOnO hazirlar. 

f. Proje ba9vurularm1 degerlendirerek karara baglar. Gerekli gordOgO proje onerilerini hakemlere gonderir 

ve gelen raporlan da degerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

g. YOrOtolmekte olan projelerin yOrOtocOlerinden ahnan ve projelerin ilgili dbnemini kapsayan ara raporlan 

degerlendirerek karara baglar. 

h. Proje yOrOtocOlerinden gelen ek sore, ek bOt9e ve diger tom talepleri degerlendirerek karara baglar. 

i. Gerekli gordOgO hallerde proje 9ah9malanm yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarma 

inceletebilir, proje yOrOtocOlerini degi9tirebilir, projeyi yOrOrlOkten kald1rabilir. 

j. Sozle9me ve yonerge maddelerine aykin durumlarda gerekli yaptinmlara karar verir. 

k. Olkemiz ve Ege Oniversitesi bilim politikalarma uygun olarak oncelikli ara9t,rma alanlan ve konularma 

yonelik 9ah9ma yaparak Senatoya onerir. 

I. YOksekogretim Kurumlan Bilimsel Ara9t1rma Projeleri Hakkmdaki Yonetmelik kapsammda, Rektor 

tarafmdan verilen diger gorevleri yerine getirir. 

m. Projeler kapsammda Bursiyer odemesi yapIlmasI ve doktora sonrasI ara9tIrmacI 9ah9tInlmasI ile ilgili 

usul ve esaslan belirler. 

n. Projeler kapsammda hakem Ocreti odenmesi ile ilgili usu I ve esaslan belirler. 

o. YOrOtocOIOgOnO YOksekogretim Kurumu mensubu ara9tIrmacIlarm yaptIgI ulusal veya uluslararas1 

kurum ve kurulu9Iar tarafmdan desteklenen bilimsel ara9t,rma projeleri kapsammda BAP Koordinasyon 

Birimi tarafmdan kaynak aktanmma yonelik ba9vurularla ilgili ilkeleri belirler, ba9vurulan degerlendirir ve 

bu kapsamda destek saglanan projeler i9in ara raper ve sonu9 raporu sunulmasma yonelik ilkeleri 

belirler. 

p. Bilimsel ara9tirma projelerinin te9vik ve koordine edilmesi, Oniversitesinin ara9t1rma performansmm 

art1r1lmasI ve ara9tIrma politikalannm belirlenmesi 9ah9malanna katk1 saglar. 

q. Oniversitenin ara9tIrma performansmm ol90lmesi ve degerlendirilmesiyle ilgili faaliyetler,r,-J1-i'lrff ~ ":--~ 
·, "',,,. 

jJ --·-·- • 
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BAP Koordinasyon Birimi Koordinatoru 

Madde 7. (1) Bilimsel Ara9tIrma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Ege Oniversitesi adina 

yurotulmesinden sorumlu, Rektor tarafmdan gorev.Jendirilen, bilimsel ara9tirma projelerine ait faaliyetleri bu 

~~ lO~e belirtilen usule uygun !?ekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip Rektor'e kar!?I 

sorumlu bgretim Oyesidir. 

Koordinatorun Gorevleri 

Madde 8. (1) Koordinator a9ag1daki gbrevleri yerine getirir: 

a. BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini ilgili mevzuat, yonerge ve BAP Komisyonu 

kararlan dogrultusunda duzenlemek ve yurutmek, 

b. BAP Komisyonu Ba!?karn gorevi ba9inda bulunmad1g1 zamanlarda, Komisyon Ba9kanhgina vekalet 

etmek, 

c. Projelerle ilgili duyurulan haz1rlamak, yazI9malan yapmak, 

d. Komisyon toplantIlan ic;in gundemi hazirlamak, 

e. Komisyon toplant1lannda raportbrluk yapmak, 

f. BAP Koordinasyon Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde ileti9im ve koordinasyonu saglamak, 

g. Rektbr veya RektbrOn konuyla ilgili gorevlendirdigi Rektor Yard1mc1s1na Komisyon ve Birim c;ah9malan 

hakkinda donemsel yaz1h raporlar sunmak, 

h. Proje satin alma i91emleri ile ilgili olarak gerc;ekle9tirme gorevlisi atamak. 

i. Her y1hn sonunda desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkinda YOKSIS'e veri 

aktanlmas1n1 saglamak ve kamuoyuna duyurulmak Ozere RektbrlOge rapor vermek. 

BAP Koordinasyon Birimi Koordinator ~ · .4-h~ ~ Yanl1mc1lan 

Madde 9. (1) BAP Koordinasyon Birimi KoordinatorO tarafindan onerilen ve Rektor tarafindan 

gorevlendirilen ~.., uye .. I ve·l-i:i-4G~.mrali o~rel.,,:.-e-1eR:;ai:~1,m!;~~ 

1 Koordinatoron verdigi gbrevleri yerine getirmek suretiyle, Birim faaliyetlerinin verimli ve etkin 

bir 9ekilde yorotOlmesinde 

(2) BAP Koordinasyon Birimi Koordinator J:EI, ~ ~ H Yard1mctlann1n gorev suresi, KoordinatorOn gorev 

suresi ile sIrnrhdIr. KoordinatbrOn gorevinden aynlmas1 halinde Koordinator f-.81'" ,mcIsIn1n Yard1mctlanntn 

gorevi de kendiliginden sona erer. Gorev sOresi biten Koordinatbr ~"'.it+SJ. Yarchmc1lan ayrn usul ile 

yeniden gorevlendirilebilir. 

(3) BAP Koordinasyon Birimi Koordinator ~ iGH, Yard1mcilan; gorev ve sorumluluklanrn verimli bir 

~ekilde yerine getirmemesi halinde, Koordinatoron onerisi Ozerine Rektor tarafindan gorev sOresi dolmadan 

gbrevden alinabilir. 
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DORDONCO BOLOM 

PROJE TURLERi 

Madde 10. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen proje torleri a9ag1da listelenmi9tir. BAP 

Komisyonu belirtilen bu projelerin kapsammda ve uygulama ilkelerinde degi9iklik yapabilir, gerekli 

gordOklerini uygulamadan kaldirabilir, yeni proje torleri olu9turabilir. 

a.Genel Ara§tlrma Projeleri (GAP): Ege Oniversitesi ogretim Oyeleri ve doktora, tipta uzmanhk, di9 

hekimliginde uzmanhk ya da sanatta yeterlik egitimini tamamlam19 ara9tirmac1lannm ki9isel veya disiplinler 

aras1 bilimsel ara9tirma ve geli9tirme faaliyetlerini ic;:eren projelerdir. 

b.Cok Disiplinli Oncelikli Alan Ara§tirma Projeleri (ONAP): Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kurulu'nun 

belirledigi oncelikli alanlar da dikkate almarak Senato tarafmdan belirlenmi9 oncelikli alanlarda, diger 

destek programlarmdan daha yi.iksek bi.itc;:e ile desteklenebilen disiplinler aras1 projelerdir. Bu kapsamdaki 

projelerin en az Oc;: merkezli ve c;:ok disiplinli olma ko9ulu vard1r. Saghk bilimlerinde anabilim/bilim dallan, 

diger alanlarda boli.imler ayn merkez olarak degerlendirilecek, ancak bolom ve faki.ilteler aras1 i9birlikleri, 

d 1r,~ zi ief' almas tercih nedeni olacaktir. ilan edilen oncelikli alanlarda 

olmamasma ragmen, Oniversitemiz ic;:in onem arz eden ve yi.iksek katma degerli c;:1kt1 olu9turma 

potansiyeline sahip c;:ok disiplinli projeler de bu kapsamda desteklenebilir. 

c.Kat1hmh Ara§tIrma Projeleri (KAP): Oniversitemiz mensubu ara9t1rmac1lann ulusal veya uluslararas1 

kurum ve kurulu91ann kat1hm1 ile haz1rlayacaklan ara9tirma projeleridir. Bu tor projelerde, i9birligi yap1lan 

kurulu9un proje botc;:esine belirli bir oranda katk1da bulunmas1, insan kaynag1 destegi saglamas1 ve/veya 

Oniversitemizde bulunmayan ara9t1rma altyap1lann1 proje kapsammda kulland1rmas1 gibi ayni veya nakdi 

katk1 saglamas1 beklenir. 

d.Lisansi.isti.i Tez Projeleri (TEZ): Lisansi.isto ve t1pta ve di9 hekimliginde uzmanhk tezlerini kapsayan ve 

e.Gi.idi.imlu Projeler (GDM): ~ -....i=i. -¥1:>) t--l ... 0 .a.~ ~ -~ 

Oniversitemiz ve/veya Olkemiz ic;:in onem arz eden konularda ara9t1rma yap1lmas1 amac1yla O'+ cq. 

w .an bili!:n~ i.;u:•.qa. :wJ ~w ;a konu ve ko9ullanni 60t~ ve sure belirlemek suretiyle c;:agnh 

olarak desteklenecek projelerdir. 

f.Kariyer Ba§langI~ Destek Projeleri (KBP): Doktora, t1pta uzmanhk, di9 hekimliginde uzmanhk veya 

sanatta yeterlik egitimini tamamlam19 olup, Doc,;ent ve Profesor d19mdaki akademik kadrolarda gorev 

yapmakta olan ve daha once ton destegi saglanarak yOrotOlm09 herhangi bir ara9tirma projesinde yOri.itoco 

olarak gorev almam19 olan Oniversitemiz mensubu akademik personelin ara9t1rmalannm desteklenmesine 

yonelik projelerdir. 

g.Uluslararas, Ara§tIrma i§birligi Projeleri (UiP): Oniversitemiz mensubu ara9tirmac1lann uluslararas1 

di.izeyde tanmm19 siralama sistemlerinde di.inyanm onde gelen Oniversitelerinde veya alanmda uluslararas1 

dOzeyde tanman onemli ara9t1rma merkezindeki ilgili ara9tirmac1larla i9birligi ic;:erisinde yi.iri.itecekleri 

ara9t1rma projeleridir. 

h.Lisans Ogrencisi Kat1hmh Ara§tlrma Projeteri (LKP): Oniversitemizin 4 y1I ve Ozeri sure ile lisans 

di.izeyinde egitim verilen birimlerinin, orgi.in ogretim programlarma kay1th ogrencilerin AR- G.,.~Js.ulfr,~~ 
olu9turulmas1 , ara9tirma faaliyetlerine ozendirilmesi ve ara9tirma yapmaya te9vik edymesi ·amacf¥Ja..,_ ,-~\. 

~. ✓<· ;=..:-- -. ·:} 
..._ ,, I/ \ \l 
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olu9turulan ara9tlrma projeleridir. YorotOcOIOgOnO ogretim oyelerinin Ostlendigi bu projelerde yalnizca BAP 

Komisyonu tarafmdan belirlenerek duyurulan ko9ullan saglayan lisans ogrencileri ara9tIrmacI olarak gorev 

alabilir. 

i.Doktora Sonras1 Ara§t1rmac1 Projesi (BAP-DOSAP): Bu programm amacI , farkh disiplinlerden gelen 

ara9tIrmacIlann kariyer geli9imini desteklemektir. Herhangi bir disiplin/alan k1s1ti olmaks1zm Ege 

Oniversitesi d1~1nda Ti.irkiye Cumhuriyeti Yuksek Ogretim Kurumundan doktoras1n1 alm19 veya doktora 

diplomasmm denkligi YOK tarafmdan onaylanmI$ TC vatanda$1 ara$tirmac1lann, Ege Oniversitesi'nden bir 

akademik dani§manla birlikte 9ah9abilmesine yonelik programdir. 

j.H1zh Destek Projesi (HZP): Normal ara9t1rma projesine don0$me potansiyeli bulunan k1sa sureli ve 

k090k bot9eli ara9t1rmalann desteklenmesine yonelik projelerdir. 

k.Yurtd1§1 Deneyimli Ara§t1rmac1 Destek Projesi (YDADP): Bu programm amac1, Olkemizin tecrubeli 

ara9t1rmac1lar i9in cazibe merkezi haline getirilmesi i9in TOBITAK tarafmdan olu§turulan 2236 Uluslararas1 

Deneyimli Ara$t1rmac1 Dola$1m Program, kapsammda alanmda tecrObeli ara$t1rmac1lann ara9tirma 

projelerini Oniversitemizde yorotebilmelerine yonelik projelerdir. 

Proje Ba§vurusu 

BE$iNCi BOLOM 

BA$VURU VE DEGERLENDIRME 

Madde 11. (1) Proje ba$vurulan ve ulusal veya uluslararas1 kurulu§lar tarafmdan desteklenen bilimsel 

ara9t1rma projelerine kaynak aktanmmm yap1lmasma yonelik destek ba§vurulan Ege Oniversitesi BAP 

Koordinasyon Birimi Proje SOre9leri Yonetim Sistemi kullanilarak ger9ekle9tirilir. Ba§vuru ko§ullan ile 

ba§vuruda uyulacak usul ve esaslar Koordinator' On BAP Komisyonu kararlan dogrultusunda haz1rlayacag1 

duyurular ile ilan edilir. 

SOresi bitmesine ragmen sonu9land1r1lmamI9 projesi bulunan, diger projelerden yerine getirilmemi9 ara 

rapor veya yaym ko9ulu gibi yOkOmlOIOkleri bulunan proje yOrlitocOleri ilgili yOklimlOIOklerini ba$anyla 

sonu9land1rmadan, BAP Komisyonu tarafmdan yaptinm uygulanan ara9tIrmacIlar ise yaptinm soresi 

dolmadan herhangi bir torde yeni bir proje ba9vurusu ger9ekle9tiremez ve yeni projelerde ara9tirmac1 

olarak gorev alamazlar. Yi.iri.itOcO ve diger proje gorevlileri proje odeneginin proje ama9lanna uygun, etkin 

ve verimli olarak kullanilmamasmdan dogacak her torlO zaran kusuru ol90sOnde gidermekle yi.iki.imlOdOr. 

(2) Ara9t1rmac1lann e9 zamanh olarak yOri.itocO veya ara9tirmac1 olarak gorev alabilecegi proje sayIlan BAP 

Komisyonu tarafmdan belirlenerek duyurulur. 

(3) LisansOsto ve uzmanhk tez projeleri i9in destek ba9vurusu, tez onerisinin ilgili enstitO veya birimlerin 

yetkili organlan tarafmdan kabul edilmesinden sonra ger9ekle9tirilir. Normal si.irelerini a9m19 tez 9ah9malan 

ile tezsiz yOksek lisans 9ah$malan destek kapsam1 d191ndad1r. 



,,.~ 14' Etik kurul ve/veya yetkili mercilerden yasal izin ahnmas1 zorunlu olan projeler ivin gerekli onay ve izin 

belgelerinin ahnmas, proje yorotocosonon sorumlulugundad1r. 

Projelerin Degerlendirilmesi 

Madde 12. (1) SAP Koordinasyon Birimine sunulan proje bnerileri ve ulusal veya uluslararas1 kurulu§lar 

tarafmdan desteklenen bilimsel ara§trrma projelerine kaynak aktanm1 yap,lmasma ybnelik destek 

ba§vurulan, gerekli ko§ullan saglayrp saglamad191nrn incelenmesi amac1yla on degerlendirmeye allnrr. On 

degerlendirme a§amasmda §artlan saglayan proje onerileri, SAP Koordinasyon Birimi Koordinatbr0 

tarafmdan SAP Komisyonu degerlendirmesine sunulur. Gerekli ko§ullan saglamayan proje onerileri, 

gereki;esi belirtilerek ba§vuru sahibine iade edilir. 

(2) Degerlendirmeye ahnan proje onerileri, proje toro dikkate ahnarak SAP Komisyonu tarafmdan dogrudan 

karara baglanabilir veya gerekli gor0len projeler iiyin sayI ve nitelikleri SAP Komisyonu tarafmdan belirlenen 

hakemlere gonderilir. 

(3) Proje degerlendirmesi yapacak uzmanlara odenecek ucret: Bilimsel ara§tIrma projelerinin kabul0 

oncesinde, proje degerlendirmesinde gorevlendirilen uzmana, proje bazmda 10.000 gbsterge rakamrnrn 

gorevlendirmenin yapIldI91 tarihteki memur ayhk katsay1s1 ile varpImI sonucu bulunacak tutan ge9memek 

0zere, Komisyon tarafrndan projelerin nitelikleri de dikkate ahnarak belirlenen tutarda 0cret bdenir. Bir 

ki§iye bu madde kapsamrnda bdeme yap1lacak uzman 0creti sayIsI bir takvim yIhnda altIyI gei;emez.) 

Uzman 0cretleri, y0ksekogretim kurumlarrna bilimsel ara§tirma projelerine yonelik olarak bu amai;la tahsis 

edilen bdeneklerden kar§rlanrr. 

(4) SAP Komisyonu, gerekli gbrdogo hallerde proje ekibinden sozl0 sunumda bulunmalarrnr isteyebilir. 

(5) SAP Komisyonu, proje konusunun Ege Oniversitesi oncelikli ara§tirma alanlarr ile ili§kili olup olmad1grn1, 

varsa hakem raporlarrnr , proje ekibinin onceki faaliyetlerine yonelik akademik performanslarrnr ve 

y0r0tt0kleri projeler kapsamrnda 0retilen bilimsel yayrn ve patent gibi i;1kt1lan da dikkate alarak projenin 

desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. Komisyon degerlendirme s0recinin tom a§amalarrnda, gerekli 

gor0rse konuyla ilgili uzmanlardan gor0§ isteyebilir. 

(6) SAP Komisyonu 0yeleri, kendilerinin gbrev ald191 projelerin karara baglanmas1 a§amasrnda toplant, 

ortamrnda bulunamazlar ve oy kullanamazlar. 

(7) BAP Komisyonu tarafrndan desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektbr'0n veya gorevlendirecegi 

Rektor Yard1mc1s1nrn onayma sunulur ve onaylanan projeler ii;in uygulamaya geiyilir. 

AL TINCI SOLUM 

PROJELERiN Y0R0T0LMESi VE iZLENMESi 

Proje ProtokolO ve Projelerin 8a§latIlmasI 

Madde 13. (1) Desteklenmesine karar verilen projeler ivin Rektbr veya gbrevlendirecegi 8Afl. ~~:nil 

~..:.n, is ile proje ekibi tarafmdan sbzle§me protokol0 imzalanrr. Proje yorotoc0leri 

protokolde belirtilen tom hususlara uymakla y0k0ml0d0r. Projelerin ba§lama tarihi olarak protokol0n fu!tbr 

veya gorevlendirecegi aA. "'" ~ '-'l.l. ~ 'l+ RektOr ardImcIs1 tarafrndan imzaland191 tari~.-~a~;~i1i;::;--:-,_,:_,_ 

(2) Desteklenmesine karar verilen projelerin y0r0toc0lerinin, proje t0r0ne gore belirle!Ji~ek du_yur.l,!th • ·,· :~ 

,(
1 ·• r~·- /·~
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belgeleri BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evraklan teslim edilmeyen projeler ic;in 

BAP Koordinasyon Birimince herhangi bir harcama gerc;ekle§tirilmez. Projelerin onaylanmasmdan sonra 

yasal bir mazeret olmaks1zm 1 ay ic;erisinde proje protokolo ve gerekli belgeleri teslim edilmeyen veya BAP 

Komisyonu tarafmdan kabul edilen gec;erli bir mazereti olmaksIzm altl ay ic;erisinde c;al1§malan 

ba§lat,lmayan projeler iptal edilir. 

Ara Raporlar 

Madde 14. (1) Proje yOrOtocOleri, proje kapsammda yap1lan c;ah9malan ve geli9meleri ic;eren ara raporlan, 

s6zle9me tarihinden itibaren ~ --.ie,. -Q2 ..a. sa m1 F"-0r ~ 1y11+ p+GJe11in saderq . .s;()l¼.K r~•,1 

~ 1c ~ 6 ayhk donemin sonunda ~ -;- ·r , '-.c.;ll ctu urula formata uygun olarak BAP Koordinasyon 

Birimine sunmakla yOkOmlOdOr. BAP Komisyonu projenin torone silresile ve ozelligine gore ara rapor sun ma 

sorelerini ve ko9ullanni degi§tirebilir. Ara raporlar Komisyon tarafmdan degerlendirilir. Komisyon gerekli 

gordOgO hallerde hakem gor09Ierine de ba9vurarak degerlendirme surecini tamamlayabilir. Projelerin 

sonraki dilimleri ile ilgili maddi destegin devamI BAP Komisyonunun olumlu goro9one tabidir. Ara raporlarda 

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

komisyonuna gonderilmesi gerekmektedir. Bu hususlann takibinden yOrOtOcOler sorumludur. 

Sonuc Raporu 

Madde 15. (1) Proje yOrotOcOsO, protokolde belirtilen biti9 tarihini izleyen en gee; 3 ay ic;erisinde, ara9tirma 

sonuc;lanni ic;eren ve BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen formata uygun olarak hazIrlanmI9 Proje Sonuc; 

Raporunu, lisansOsto tez projesi yOrOtocOsu ise ilgili birimlerce onaylanm19 tezin elektronik ortamdaki 

nushasm1 Proje Surec;leri Yonetim Sistemi aracIllgI ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Lisansusto tez 

projeleri ic;in, proje yurutuculerinin tezin ba9anh bulunarak tamamland1gma dair ilgili enstitoden ahnm,9 bir 

belgeyi de sonuc; raporu ile birlikte sunmalan zorunludur. Aynca, var ise proje kapsammda gerc;ekle9tirilmi9 

yaymlar da Proje Surec;leri Yonetim Sistemi uzerinden BAP Koordinasyon Birimine sunulur. 

(2) <;ah§manm BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklendigine dair bir ibareye yer verilmeyen raper 

ve tezler degerlendirmeye ahnmaz. 

(3) SonU<; raporlan BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek projenin ba9anh say1hp say1lmayacagma 

karar verilir. BAP Komisyonu gerekli gordugu hallerde hakem goru9Ierine de ba9vurarak degerlendirme 

sorecini tamamlayabilir. 

(4) 

Proje Sonuclarmm Yay1mlanmas1 

Madde 16. (1) Proje sonuc;lannm yay1mlanmasmda a9ag1daki ilkeler uygulanir. BAP Komisyonu bu 

ilkelerde degi~iklik yapabilir, gerekli gordOklerini uygulamadan kaldirabilir, yeni ilkeler uygulayabilir. 

a. Desteklenen GAP, ONAP ve UIP projelerinin sonuc;lannin proje sonuc;land1ktan sonra en gee; iki yII 

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

Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kap~~~{__ 

alan dergilerde tam metin makale olarak yay1mlanmasI beklenir. __ ,./,,. "rr. f} ~¾~~ 
b. GAP ve UiP projeleri ic;;in yukanda belirtilen indeksli dergilerde en az bir tam metih , makal~)<_ey~ \. 
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uluslararas1 tanmm1~ yaymevlerinde yay1mlanan kitapta bir bolOm niteliginde yaym ger9ekle~tirilmesi 

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

veya Oniversiteleraras1 Kurul (OAK) tarafmdan do9entlik ba§vurulannda kabul edilen alan indekslerinde 

taranan dergilerde tam metin bir makale veya bir kitap veya kitapta bolOm yay1mlanmas1 zorunludur. 

c. ONAP Projeleri i9in, yukanda belirtilen indeksli dergilerde makale veya tanmm1~ yaymevlerince 

yay1mlanan uluslararas1 kitapta bolom niteliginde en az iki adet yaym ger9ekle§tirilmesi zorunludur. Bu tor 

projeler i9in, Sosyal ve Be~eri Bilimlerde ise ESCI veya OAK tarafmdan ilgili alandaki do9entlik 

ba~vurulannda kabul edilen alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin makale, uluslararas1 

yaymevlerince bas1lm1~ yabanc1 dilde kitap bolOmO olmak Ozere en az iki adet yaym veya uluslararas1 yaym 

evlerince bas1lm1§ yabanc1 dilde bir kitap yay1mlanmas1 zorunludur. 

d. Sonu9lanndan patent ahnm1~ projeler i9in yaym ger9ekle§tirilmesi ~art1 aranmaz. 

e. KAP sonu9larmdan elde edilen somut proje 91kt1lanmn (patent, faydah model, OrOn, sOre9, yaym vb.) en 

ge9 projenin tamamlanmasmdan sonraki iki y1I i9inde BAP Komisyonuna sunulmas1 zorunludur. GAP i~n 

l®fQIS&,ijB~~-tiiEii @ir. 

f. KBP sonu9lannm en ge9 projenin tamamlanmasmda sonraki iki y1I i9inde Oniversiteleraras1 Kurul (OAK) 

tarafmdan do9entlik ba~vurulannda kabul edilen alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin bir 

makale olarak yay1mlanmas1 zorunludur. 

,nsQsti.i tez prOJelen..,.. Y.IJ ~sa 1l'ez P-rojeleri sonu9lannm en ge9 projenin tamamlanmasmdan 

sonraki ..., y1I i9inde an ulusal veya uluslararas1 hakemli dergilerde, tam metin 

lisansOsto tez projesi ba~vurusunda bulunacak proje yOrutOcOlerinin belirtilen sore i9erisinde yaym 

ko~ulunu saglam1~ olmas1 zorunludur. -¥-b1 .i-te: ?J: .i.:...o.- "~1Ct1su Ja.......+... ,lmacak proj~ ~ 

~ ",:+sure 19@risin .. ~ J--&aS ,.mi ""'II++ t-Y' ~ -i:,. 

h. Yeni bir proje ba~vurusu ger9ekle~tirecek proje yOrOtocOlerinin sOresi i9erisinde yaym ko~ulunu 

saglam1~ olmas1 gerekir. Proje yOrOtocOlerinin ko~ullan saglamaya yeterli say, ve nitelikteki yaymlannm 

bas1m a~amasmda oldugunu belgelemeleri veya haz1rlad1klan yaymlannm ko~ulu saglamaya yeterli 

nitelikte en az iki farkll dergiye/yaymevine sunulmasma ragmen bas1mmm kabul edilmedigini belgelemeleri 

durumunda, BAP Komisyonu sunulan yaymm ornegini ve yOrOtocOnOn son iki y1lda ger9ekle~tirdigi diger 

yaymlanm da dikkate alarak, ret edilen yaym(lar) ile yaym ko~ulunun k1smen veya tamamen saglanm1~ 

say1hp say1lmayacagm1 karara baglar. 

i. Herhangi bir yaym, yaymda birden fazla proje kapsammda Oretildigi belirtilmi~ olsa dahi yalmzca bir 

projenin yaym ~artmm saglanmas1 amac1yla kullamlabilir. 

j. ebl-• -i.iili:~ltj!~ffla~ IIM~ieheil proJetetden ya 1lan 

kltm~1tin1Mr. 
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Madde 17. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen projeler kapsammda geryekle§tirilen her 

ti.irlO yaymda, "Bu yah9ma Ege Oniversitesi Bilimsel Ara9tirma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafmdan 

desteklenmi9tir. Proje Numaras1: .... • ("This work was supported by Ege University Scientific Research 

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

bulunmas1 zorunludur. 

Sistemi Ozerinden BAP Komisyonuna sunulmas1 zorunludur. 

Telif Haklara ve Proje <;1ktllara 

Madde 18. (1) Projelerden elde edilen bilimsel sonuylann telif ve fikri mOlkiyet haklan Ege Oniversitesi'ne 

aittir. Proje sonuylanndan yap1lacak gelir getirici herhangi bir yaym veya uygulama iyin Ege Oniversitesi 

RektorlOglinden izin ahnmas1 zorunludur. 

(2) Gelir getirici patent, bulu§ veya uron ortaya y1kmas1 durumunda ortaya ylkacak gelirin dag1hm1 Ege 

Oniversitesi Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenecek ilkelere uygun olarak geryekle9tirilir. Konuyla ilgili 

mevzuatta hak sahiplerine odenmesi ongorlilen oranlar hakkmda bir dlizenleme bulunmas1 halinde ise ilgili 

mevzuat hOkOmleri uygulanir. 

(3) Ara9t1rmac1lar, proje yOrOti.irken ve/veya tamamlanmasmdan sonra veri ve kay1tlan saklamakla 

yOkOmlO olduklan sore iyerisinde BAP Komisyonunun talep etmesi durumunda, ara9t1rma 

slirecinde/sonucunda elde edilen/geli9tirilen veri, bilgi, beige, yaz1llm, materyal, ornek, numune, sonuy vb. 

tum unsurlan BAP Komisyonuna teslim etmek zorundad1r. 

BAP Koordinasyon Birimi, tamamlanan projelere ait her ti.irlli bilgiyi, sonuylan ve/veya verileri, BAP 

Komisyonunun belirleyecegi ilkelere uygun olarak, k1smen veya tomOyle, bas1l1 veya elektronik ortamda 

yay1mlayabilir/yay1mlatabilir. 

(4) BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen projeler kapsammda yOrOtolen yah§malann 

sonuylanndan Oretilen/elde edilen patent, faydall model, bulu§, OrOn, tasanm, lisans, 9irket olu9umu veya 

yaym gibi her ti.irlO ylktmm BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur. 

ltl a 

Projelerin Suresi ve Sonw;;landmlmas1 

Madde 19. (1) Bilimsel ara9t1rma projeleri ek sOreler de dahil olmak Ozere, en yok otuzalt1 ay iyerisinde 

tamamlanir. Proje ylirutOcOlerinin gerekyeli talebi lizerine, BAP Komisyonu karan ile projeler iyin otuzalt1 

ayhk sore a91lmamak ko9uluyla ek sore verilebilir. 

(2) LisansOstO Tez Projeleri iyin verilen sOreler, yetkili birimler tarafmdan tezler iyin verilen yasal ek sOreleri 

kapsayacak 9ekilde uzat1labilir. Ancak lisansOstO tez projeleri iyin saglanacak mali destekler, ilgili lisansOsti.i 

egitim ve ogretim mevzuatmda belirlenen normal ogrenim sOreleri ile sm1rh olup, ek sure uzat1m1 verilen tez 

projeleri iyin saglanacak mali destekler duyurulan ilkelere uygun olarak geryekle§tirilecek ha~~~sr;~~~ 
uzat1m1 talebinin BAP Komisyonu tarafmdan uygun bulunmas1 durumunda en fazla alt1 ;;fya kadar et'· • \_, 

t · .: (°t{:~~-~:1 ~- ·· ?l 
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sOreler ic;in devam ettirilebilir. 

(3) Proje torlerine gore ek sore verilip verilmeyecegi, ek sore verilme ko9ullan ve verilebilecek ek sOreler 

BAP Komisyonu tarafmdan belirlenerek duyurulur. 

(4) Projelere kaynak aktanmma ili9kin ara raporlarm ve sonuc; raporlanrnn verilme donemleri ve sOreleri 

proje sozle9meleri dikkate ahnarak komisyon tarafmdan belirlenir. 

Projelerin Butcesi ve Uygulama Esaslari 

Madde 20. (1) Proje tOrlerine gore saglanacak destek miktarlan her y1I BAP Komisyonu tarafmdan 

belirlenerek ilan edilir. Komisyon; bilgisayar, yazIcI , kIrtasiye, fotokopi, seyahat, hizmet ahmI v.b. talepler 

ic;in smIrlama getirebilir. 

(2) Projelerde gorev alacak Bursiyerlerin Burs miktan, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say1II Sosyal Sigortalar ve 

Genel Saghk Sigortas1 Kanununun 5 inci maddesinin birinci fIkrasmm (b) bendi kapsammdaki sigortahllg1 

sebebiyle odenecek sigorta primleri de Ost smIr ic;inde dikkate ahnmak suretiyle komisyon tarafmdan 

belirlenir. 

Madde 21 . (1) Projeler esas olarak BAP Komisyonu tarafmdan kabul edilen butc;e ve harcama plan ma gore 

tamamlarnr. Gerekli durumlarda harcama plarn degi9iklikleri proje yOrOtocosonon gerekc;eli talebi Ozerine 

BAP Komisyonu tarafmdan karara baglarnr. Proje yOrOtocOsOnOn gerekt;:eli talebi Ozerine, Komisyon karan 

ile projeler ic;in ilgili yonetmelikte belirtilen oranlan a9mamak Ozere ek botc;e saglanabilir. Proje torlerine 

gore saglanabilecek ek bOtt;:e miktan BAP Komisyonu tarafmdan belirlenerek duyurulur. 

Madde 22. (1) Ara9tirmanm gerc;ekle9tirilebilmesi i<;:in zorunlu olan yurti9i/yurtdI91 seyahat giderlerinden 

ayn olarak, projeden elde edilen sonu<;:larla Oretilmi9 ve sunulmas1 kabul edilmi9 bir bildirinin 

ulusal/uluslararas1 olarak dOzenlenen bir kongre veya sempozyumda sunulmas1 ic;in gerekli olan seyahat 

ve kat1hm giderleri BAP Komisyonu tarafmdan belirlenecek uygulama esaslanna uygun olarak 

kar91ianabilir. 1 

(2) Ara9tIrma veya kongre/sempozyum katIhmI amacma yonelik seyahat giderlerinin kar91ianabilmesi ic;in, 

proje ba9vurusunda ilgili seyahat bOt<;:esinin ongorOlm09 ve BAP Komisyonu tarafmdan onaylanmI9 olmasI 

zorunludur. 

(3) Projelerin degerlendirilmesi a9amasmda BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan seyahat bursiyer ve 

doktora sonras, ara9tIrmacI odemelerine yonelik bOtc;e tutarlan, bOtc;elerindeki tutarlar makine-te<;:hizat, sarf 

malzemesi, hizmet ahmI vb. diger harcama kalemlerine aktanlamaz. Benzer 9ekilde makine-tec;hizat, sarf 

malzemesi, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemleri i<;:in BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan tutarlar da 

seyahat, bursiyer ve doktora sonrasI ara9tIrmacI bOtc;elerine aktanlmaz. 

(4) YOrOtOlen proje kapsammda ger9ekle9tirilen <;:ah9malardan Oretilmemi9 olan bildirilerin sunulmas1 

amac1yla ilgili projeden kongre/sempozyum katIlImma yonelik seyahat destegi kullarnlamaz. Bu 

roe urutucusiine ve -se ahat 
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Madde 23. (1) 26.01.2018 tarihli ve 30313 Saytlt Resmi Gazetede yayImlanan "Yuksekogretim Kurumlan 

Bilimsel Ara9tirma Projeleri Hakktnda Yonetmelikte Degi9iklik Yaptlmastna Dair Yonetmelik" hukumlerine 

uygun olarak Bilimsel Ara9tIrma Projelerinde tezli yuksek lisans veya doktora programtndaki ogrencilere 

bursiyer 6demesi yaptlabilir. 

(2) Projeler kapsamtnda bursiyer odemesi yap1lacak lisansosto ogrenim ogrencilerinin ta9ImasI gereken 

ozellikler, hangi projeler kapsamtnda bursiyer odemesi yaptlabilecegi, bursiyerler i9in odenecek tutarlar ve 

bursiyer se9iminde uyulacak ilkeler gibi tom hususlar ilgili mevzuat hiikOmlerine de baglt kaltnarak BAP 

Komisyonu taraftndan belirlenir. 

Madde 24. (1) 01.07.2017 tarihli ve 30111 Say11t "Sanayinin Geli9tirilmesi ve Oretimin Desteklenmesi 

Amac1yla Bazt Kanun ve Kanun HOkmOnde Kararnamelerde Degi~iklik Yaptlmastna Dair Kanun" ile 2547 

Sayth Yuksekogretim Kanunu'nda tantmlanan Ek 34. Maddesi dogrultusunda Bilimsel Ara9tIrma 

Projelerinde, doktora ile tIpta, di§ hekimliginde, eczacI1tkta ve veteriner hekimlikte uzmanltk veya sanatta 

yeterlik egitimi sonrastndaki yedi y1I i9erisinde kalmak kaydtyla en fazla 09 y1I sure ile sozle~meli olarak 

doktora sonrasI ara§t1rmacI istihdam edilebilir. 

(2) Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayIsI ilgili yuksekogretim kurumunun dolu ogretim elemant 

kadrosu saytstntn %5'i ile stntrltdir. Bu madde uyannca istihdam edilmi§ olmak, memurluk veya diger 

personel istihdam 9ekillerinden birine ge9i§ hakk1 vermez. 

(3) Doktora sonrasI ara§ttrmac,lann yiiksekogretim kurumlan itibartyla dag11tm1, sozle9me ornegi, sozle~me 

soresinin uzatIlmasI ve sona erdirilmesine ili9kin hususlar ile 40.000 gosterge rakamtntn memur ayltk 

katsayIsI ile 9arpImI sonucu bulunacak tutan gec;:memek Ozere Ocretleri Yiiksekogretim Kurulu taraftndan 

belirlenir. Bunlara, diger mevzuatta aksine hOkOm bulunsa dahi, bu maddede ongorOlen Ocret dt§inda 

herhangi bir ad alttnda 6deme yap1lamaz ve s6zle9melere bu hususta hOkiim konulamaz. Mali ve sosyal 

haklar dt9tnda kalan istihdama ili§kin diger hususlarda 657 say11t Kanunun 4 Onco maddesinin (B) f1kras1 

kapsamtnda Ar-Ge proje hizmetlerine ili§kin pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi oldugu hiikiimler 

uygulantr. 

(4) Projeler kapsammda doktora sonrast ara§ttrmac1 c;:alt§ttrtltp 9alt9t1nlmayacag1, doktora sonrasI 

ara§ttrmact c;:alt9ttrtlmasma yonelik ilkeler, c;:ah§tinlacak ara9t1rmac1lara odenecek ayltk tutarlar ve 

c;:alt9ttrtlacaklarla imzalanacak sozle§meler gibi tom hususlar ilgili mevzuat hiikumlerine de baglt kaltnarak 

BAP Komisyonu tarafmdan belirlenir. 
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YEDiNCi BOLOM 

GENEL H0K0MLER VE YAPTIRIMLAR 

Genel Hukumler 

Madde 25.(1) Projeler i<;:in BAP Koordinasyon Birimince saglanan makine, te<;:hizat ve donanim BAP 

Koordinasyon Birimine ait ta~mIr olarak kayIt edilir. Soz konusu makine-te<;:hizat, ilgi li proje 

tamamlanmcaya kadar proje yi.iri.itoci.ilerinin kontrol ve kullan1mmdad1r; bunlann korunmasmdan, bak1m ve 

onanmmdan proje yi.iri.itoci.ileri sorumludur. Tamamlanan projelere ait makine ve te<;:hizat ise ihtiya<;: duyan 

i.iniversitemiz ara~tIrmac1lanmn kullanimma a91ktIr. Ozellik arz eden makineler protokolde tanimlanir. BAP 

Komisyonu, bu tor makine ve te<;:hizatla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanima sunulmalan, ba~ka 

projelerde kullamlmak 0zere geri ahnmalan veya gerekli gorecegi diger tasarruflarda bulunmaya yetki lidir. 

Madde 26. (1) Kitap ahm1 istegi bulunan projelerde, istenilen kitaplann projenin materyali olmasI ve bu 

kitaplann ahmma ihtiya9 bulunduguna dair Oniversitemiz Merkez K0tophanesinden onayll bir yazmm 

ahnmas1 zorunludur. Alman kitaplar, ahm a~amasmda Oniversitemiz Merkez Ki.iti.iphanesine demirba§ 

olarak kayIt edildikten sonra proje yi.iroti.ic0s0ne teslim edilir. 

Madde 27. (1) Proje y0ri.itoc0s0, projeye ait tum kayIt ve verileri projenin sonu9landI9I tarihten itibaren 5 yII 

si.ireyle saklamak zorundad1r. 

Madde 28. (1) BAP Komisyonu, gerekli gordOgi.i hallerde veya proje y0ri.iti.ici.is0ni.in gerek<;:eli talebini 

yerinde bulmasI durumunda proje ekibinde degi§iklik yapabilir. Saghk sorunu veya onceden ongor0lmeyen 

zorunlu hallerde BAP Komisyonu, projenin normal s0resinden say1lmamak 0zere 9ah§may1 6 aya kadar 

askIya alabilir. Y0r0toc0 tarafmdan, ask1ya ahnma talebinin gerek<;:eleri detayh olarak komisyona 

sunulmahdIr. 

Madde 29. (1) Proje ba§vurulanmn ~-P..i==~===.::..:;~=~==~==-=-=a.: 
gorevlendirilen hakemlere 0cret odenebilir. Odenecek hakem 0creti tutarlan, hakem odemesi yapIlacak 

projelerin torleri ve nitelikleri ile kurum mensubu veya diger kurum ara§tIrmacIlarma hakem 0creti odenmesi 

gibi tom hususlar ilgili Yonetmelik h0k0mleri ve BAP Koordinasyon Biriminin b0t<;:e imkanlan da dikkate 

almarak BAP Komisyonu tarafmdan belirlenir. 

Yaptmmlar 

Madde 30. (1) Projeler y0r0tol0rken veya bitiminden sonra, bilimsel etige aykmhk veya mali kaynaklarm 

etik ilkelere aykm kullanild1g1n1n saptanmasI durumunda a§agIdaki yaptmmlar uygulanir: 

a. Y0r0tolmekte olan proje BAP Komisyonu karan ile iptal edilir, 

b. Proje kapsammda satin ahnan demirba~lardan bir problemi veya anzasI olmayan ve )..b'Jl~';1'Jab]~r 

durumda olanlar geri ahnir. Aksi takdirde bu demirba§larm da bedelleri dahil olmak Ozere:,,;ifi§.r9ekt·§~~~ \ 

_I/ ~ - . '\ f .--,..-~ ... · l 
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tom harcamalann bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yOrOtocOsOnden geri ahnir. 

c. Proje ekibindeki, etik kurallara aykm durumlan ger9ekle§tiren ki§i ya da ki§iler 5 y1I sore ile herhangi bir 

proje desteginden yararlanamaz. 

d. BAP Komisyonu, konunun Oniversitemizin ilgili etik kurulunda gorO§Olmesi veya yasal i§lem yap1lmas1 

hususunda Rektor'e gorO§ bildirebilir. 

Madde 31. (1) BAP Komisyonu gerekli gordOgO hallerde proje 9al1§mas1n1 dogrudan inceleyebilir veya 

konunun uzmanlanna inceletebilir. A§ag1daki durumlarda, projeler BAP Komisyonu karan ile iptal edilerek, 

proje kapsaminda satin ahnan demirba§lardan bir problemi veya anzasI olmayan ve kullanilabilir durumda 

olanlar geri ahnir. Aksi takdirde, bu demirba§ bedelleri dahil olmak Ozere, ger9ekle§tirilen tom harcamalarin 

bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yOrOtocOsOnden geri ahnir. Aynca ilgili proje ekibi 3 y1I sore ile BAP 

Birimi desteklerinden faydalandmlmaz. 

a. Projenin ara§tIrmac1lann ihmali veya kusuru nedeniyle ba§vuruda ongorOlen geli§meyi gostermemesi 

veya amaca uygun olarak yOrotOlmemesi, 

b. Proje kapsaminda ger9ekle§tirilen seyahat faaliyetlerinin i9eriginin Komisyon tarafmdan projenin 

amacina uygun bulunmamasI, 

c. Proje yOrOtocOsOnOn, proje yorotocologono Komisyon tarafmdan onaylanan bir ara§tirmacIya 

devretmeden projeden aynlmas1. 

Madde 32. (1) BAP Komisyonu, a§agIdaki durumlarda projenin i9eriginde dOzeltme yap1lmasina, proje 

ekibinde degi§iklik yapilmasina veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. A§ag1daki nedenlerle projenin 

iptal edilmesi durumunda satin ahnan tom mal ve malzemeler BAP Koordinasyon Birimine iade edilir. Bu 

malzemeler diger ara§tirmalarda kullarnlmak ozere BAP Komisyonu tarafindan ilgili ara§t1rmac1lara veya 

uygun gorOlecek birim veya bolOmlere tahsis edilebilir. 

a. Projenin ara§tirmacIlann saghk sorunlan veya yasal zorunluluklar nedeniyle yOrOtolemez hale gelmesi, 

b. Tez projeleri i9in ilgili lisansOstO ogrencinin egitimini bIrakmasI nedeniyle 9ah§man1n yOrOtolemez hale 

gelmesi, 

c. Proje ekibindeki ara§tirmacilann 9ogunlugunun Oniversite ile ili§iginin kesilmesi nedeniyle 9ah§manin 

yOrOtolemez hale gelmesi, 

d. Proje ekibinin ihmali olmaks1zin ortaya 9Ikan ve BAP Komisyonu tarafindan uygun gorOlen diger 

zorunlu nedenlerle 9ah§manin yOrOtolemez hale gelmesi. 

Madde 33. (1) Ba§ans1zllklan nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansOsto ogrenim 

ogrencileri, soresiz olarak BAP Koordinasyon Birimi lisansosto tez projesi desteklerinden 

faydaland1 n lmazlar. 

Madde 34. (1) Proje ara raporunun, BAP Komisyonu tarafindan kabul edilen bir mazeret gosterilmeden 1 

aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yOrOtocOlerinin yOrOtmekte 

oldugu tom projelere ait i§lemler durdurulur. Yap1lan uyanya ragmen, BAP Komisyonu tara{l8darF~I 

edilen bir mazeret bulunmaksIzin, 15 gun i9erisinde ara raporun verilmemesi duru'J.',(l{cj'a/ ii~ f;;i,~\ 
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9ah~mas1 iptal edilerek, proje kapsaminda satin ahnan demirba~lardan bir problemi veya anzasI olmayan 

ve kullanrlabilir durumda olanlar geri ahnrr. Aksi takdirde, bu demirba~lann bedelleri de dahil olmak Ozere, 

diger tom harcamalann bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yOrOtocOsOnden geri alm1r. Aynca proje 

yorotocoso 3 yII sore ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandinlmaz. 

Madde 35. (1) Proje sonur; raporunu suresi ic;inde sunmayan proje yurOtocOlerinin yOrutmekte oldugu tom 

projelere ait i~lemler rapor teslim edilip BAP Komisyonu tarafindan karara baglanrncaya kadar durdurulur. 

(2) Yap1lan uyanya ragmen BAP Komisyonu tarafindan kabul edilen bir mazeret bulunmaks1z1n bir ay 

ic;erisinde sonuc; raporun teslim edilmemesi durumunda proje 9ah~masI iptal edilir. Projenin iptal edilmesi 

durumunda, proje kapsaminda satin alman ve kullarnlabilir durumda olan tom mal ve malzemeler diger 

ara~t1rmalara tahsis edilmek Ozere geri ahnrr. Kullanrlabilir durumda olmayan demirba~lann ve kullarnlm1~ 

tOketim malzemelerinin bedelleri ve iade edilemeyecek diger harcamalar yasal faizi ile proje 

yurOtocOsOnden geri ahnrr. Bu kapsamda iptal edilen projelerin yurutOcOleri 3 y1I sore ile BAP Koordinasyon 

Birimi desteklerinden faydalandinlmaz. 

(3) Sonuc; raporu yetersiz (ba9ans1z) bulunan proje yorotocosone 3 y1I sore ile herhangi bir torde yeni 

bir proje destegi verilmez. Ancak, sonuc; raporu yetersiz bulunan projeler ic;:in, proje yOrOtOcOlerinin talepte 

bulunmas1 ve BAP Komisyonunun uygun bulmasI durumunda, bazI c;:ah~malann yeniden yap1labilmesi 

veya sonuc;: raporun yeniden dOzenlenmesi ic;in ek sore verilebilir. Ancak, verilecek ek sore ile proje ic;:in 

kullanilmI~ onceki sOrelerin toplam1 otuz alt1 aydan fazla olamaz. 

Madde 36. (1) OngorOlen sore dolmasina ragmen yayin ~artlanni yerine getirmeyen lisansosto tez projesi 

yOrotOcOlerine 2 y1I, diger projelerin yorotocolerine ise 3 y1I soreyle herhangi bir tOrde yeni bir proje destegi 

verilmez. 

(2) ..e- 7. maddenin 1. f1kras1nda belirtilen ibareye yer vermeyen ara~tirmac1lara 2 yII soreyle herhangi bir 

torde destek saglanmaz. Ancak, ara~tirmacIlann elinde olmayan zorunlu haller nedeniyle bu ifadeye yer 

verilemediginin BAP Komisyonu tarafmdan kabul edilmesi durumunda, ilgili ara9t IrmacIlara bu kapsamda 

bir yaptinm uygulanmaz. 

Madde 37. (1) .., 1 . maddenin 5. f1krasI hOkOmlerine aykin davranildI91n1n saptanmasI durumunda proje 

yOrotOcOlerine 2 yII sOreyle herhangi bir tOrde yeni bir proje destegi verilmez. 

Madde 38. (1) Projeler kapsaminda, Ege Oniversitesi birimleri veya diger kurumlar tarafindan saglanan 

seyahat, kongre/sempozyum kat1hm bedeli gibi herhangi bir destek torO ic;:in, BAP Koordinasyon Birimince 

mOkerrer destek saglanmaz. Bu ilkeye aykin hareket edildiginin tespit edilmesi durumunda, gerc;:ekle~tirilen 

harcamalann bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili ara~t1rmacIdan geri ahrnr ve ilgili ara~tIrmacI 2 yII sore ile 

BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandinlmaz. 

Madde 39. (1) 30.madde, 31. madde veya 38. madde kapsamindaki durumlar nedeniyle BAP Komisyonu 



Madde 40. (1) Proje yorotocoso, projeyi bilimsel, teknik, idari , hukuki ve mali yonlerden , bu Yonetmelik ve 

ilgili diger mevzuata uygun bir i;;ekilde yorotmekten sorumludur. YOrOtocO ve diger proje gorevlileri proje 

odeneginin proje ama9lanna uygun, etkin ve verimli olarak kullanilmamasindan dogacak her torlO zaran 

kusuru ol90sOnde gidermekle yOkOmlOdOr. 

Madde 41. (1) Yonergede belirtilmeyen hususlarda "YOksekogretim Kurumlan Bilimsel Arai;;tIrma Projeleri 

Hakkindaki Yonetmelik" hOkOmleri ile yOrOrlOkteki mevzuat hOkOmleri uygulanir. 

Gecici Madde 42. (1) Bu yonergenin hOkOmleri yonerge yOrOrlOge girdikten sonra kabul edilen Bilimsel 

Arai;;tIrma Projelerine uygulanir. 

Yururluk 

Madde 43. (1) llgili yonetmelik, esas ve usuller geregi duzenlenen bu yonerge, Ege Oniversitesi 

Senatosunun onaylad191 tarihte yururluge girer. 

Yurutme 

Madde 44. (1) Bu yonerge hOkOmleri Ege Oniversitesi Rektoru tarafmdan yurotOIOr. 
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• 
EGE UNivERSiTESi SENATO KARAR ORNEGi 

ToplantI Tarihi: 17.02.2022 

Karar 6. 

ToplantI Say1S1: 4 

Bilimsel Ara~tmna Projeleri Koordinatorliigti tarafmdan saglanan proje desteklerinin 

yiirtittilmesinde uygulanacak uygulama esaslarm1 belirlemek amac1yla haz1rlanan "Ege 

Oniversitesi Bilimsel Ar~tmna Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslar1 ve 

Ara~t1rmac1 Bilgilendirme Kilavuzu"nun baz1 maddelerinde yapilmak istenen degi~ikliklere 

ili~kin, e-posta yoluyla Senato tiyelerine de gonderilen, anilan Koordinatorltigtin 11.02.2022 

tarihli ve 551191 say1h teklif yaz1s1 ile Bilimsel Ar~tirma Projeleri Komisyonunun 

27.01.2022 tarihli 2022/01 -59 say1h karar1 9erc;:evesinde teklif oylamaya sunuldu. Yapilan 

degi~iklikler incelendi. 

Yapilan gorti~melerden sonra; "Ege Oniversitesi Bilimsel Ara~tirma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslar1 ve Ara~tlrmac1 Bilgilendirme Kilavuzu"nun baz1 

maddelerinde yap1lan degi~ikliklerin, ekteki haliyle aynen kabuliine, oybirligiyle karar verildi. 





EGE 0NiVERSiTESi 

BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi KOORDiNASYON BiRiMi 

Posta Adresi: Ege Oniversitesi Bilimsel Ara~t1rma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Gen<;lik Caddesi No:12 35040 Bornova, iZMIR 
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Belgegec;er: +90 (232) 311 43 22 
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EGE 0NiVERSiTESi 

BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi KOORDiNASYON BiRiMi 

YILI UYGULAMA ESASLARI 

'A. Genel ilkeler 

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

uygulama esaslanna bagh kahnarak yurutolur. BAP Komisyonu gerekli gordugu hallerde uygulama 

esaslannda degi§iklik yapabilir. 

Proje destek ba§vurusu yapacak ara§tirmac1lann oncelikle bu belgede verilen a91klamalan ve BAP 

Koordinasyon Birimi Uygulama Yonergesini dikkatle okumalan onerilir. 

I 11 

Proje YurOtucusu: Projeyi teklif eden, hazirlanmasmdan ve yOrOtolmesinden sorumlu olan ogretim 

uyeleri ile doktora, saghk alanmda uzmanhk, sanatta yeterlik, ya da e§ deger egitimini tamamlam1§ 

universitemiz mensubu ara§tirmac1lard1r. Lisansusto tez projelerinin yurutucusu ilgili enstitonun veya 

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

devam etmekte olan ara§t1rmac1lar proje yurutocusu olarak gorev alamazlar. Proje yurutuculerinin 

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

once yurutoculuklerini proje ekibinden bir ara§t1rmac1ya devretmesi gerekmektedir. Yurutocu ve diger 

proje gorevlileri proje odeneginin proje ama9lanna uygun, etkin ve verimli olarak kullanilmamasmdan 

dogacak her torlO zaran kusuru ol90sOnde gidermekle yukumludur. 

Ara~t1rmac1: Bilimsel ara§t1rma projesinin yurutolebilmesi i9in proje yurOtocOsO tarafmdan proje 

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

olan ogrenciler ile egitimlerini tamamlam,9 olup uzmanhg1 nedeniyle projede gorev verilen ki§ilerdir. 

LisansOsto Tez Projelerinin ara§hrmac1s1 yaln1zca ilgili lisansusto ogrenim ogrencisi ve var ise ilgili 

enstitoler ve yetkili birimler tarafmdan ikinci dani§man olarak tayin edilen ogretim Oyeleridir. Tip ve di9 

hekimligi alanlannda yurutulen Uzmanhk Tezi Projelerinde ilgili anabilim dahnin akademik kurulu 

karanyla tez 9ah9masmda bulunmas1 onaylanan ogretim elemanlan da ara§hrmac1 olarak yer ahr. AEP 

kapsammda yurutolecek projelerin multidisipliner olabilecegi goz almarak proje ekibine birden fazla 

ogretim elemani ara9t1rmac1 olarak yer alabilir. 
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s'ai.la1:~tediRtMglim~-¥ec:I• yd ic;erisinde kalmak kayd1yla sozle§meli olarak call§an 

~lftr. 

Bursiyer: Yi.iksekogretim kurumlannda, BAP komisyonu tarafrndan belirlenen bilimsel ara~trrma proje 

turlerinde, proje kapsamrnda burslu gorevlendirilecek tezli yOksek lisans veya doktora programlarrndaki 

ogrencilerdir. 'r OK ve: ,re7 _. T'JB:°+Af ~~ -~~ ,nayo.nlar bU~;.,isamQa Q8§l8rlendiril11 . 

Proje degerlendirmesi yapacak uzman (Hakem): Yi.iksekogretim kurumu i9inden veya dr9rndan, 

bilimsel ara9trrma projesi alanrnda uzman ve en az doktora derecesine sahip ogretim elemanlan ile 

bgretim Oyeleridir. '21'.QfS-~ ~ ou' .uOv Tl .. ~ projeleri degerlendirecek Oniversitemiz dr§tnda 

gorev yapan uzmanlara, proje baztnda 10.000 gosterge rakamrnrn gorevlendirmenin yapIldIgI tarihteki 

memur aylrk katsayIs1 ile 9arpImI sonucu bulunacak tutarr ge9memek Ozere, Komisyon tarafrndan 

projelerin nitelikleri de dikkate alrnarak belirlenen tutarda Ocret odenir. Bir ki9iye bu madde kapsamtnda 

odeme yaprlacak uzman Ocreti sayIsI bir takvim yrlrnda altryr ge9emez. Uzman Ocretleri, bilimsel 

ara9trrma projelerine yonelik olarak bu ama9la tahsis edilen odeneklerden kar9rlanrr. Proje 

degerlendirme Ocreti ~ 2822 yrlr i9in brot t..,,,.,; 300 TL'dir. Projeler en az iki hakeme gonderilir. 

Proje Ekibi: Proje yi.irOtucoso, ara9trrmacrlan, doktora sonrasI ara§1:1nnac1far ve bursiyerlerdir. 

~ J uluslararas, dOz~yde dOzenli faaliyet yOtuten, aym alanda 

~J~,t(ijillerde~ az. irmi kita yay,mlam!§ ve yaymlan YOksekogretim 

~~nclan tammm ~ · Oniver.sitelerin kotOphanelerinde kataloglanan yaymevidir. 

~-=u.:a~rtile, Q ;Qrieri: Bir de11 inin etki 

. iaDliiiafil&(t1qaki ~enni QOSM ve dergil~rin yet..ik!!91 kalegori 1: birinci 

~~U:~ ve Q4. -dordOncO ~yrek olmak ozere 4 _grupta tammlamr. 

~erifM r. 

Ara!}t1rma ve Yaym Etigi: Proje ekibi Ege Oniversitesinin ara9trrma ve yayrn etigi ile ilgili kurallanna 

uymakla yOkOmlOdOr. Desteklenen projelerden Oretilen tum yayrnlarda (makale, tez, raper, bildiri vb.) 

BAP Koordinasyon Birimi desteginin proje numarasr ile birlikte a91k9a belirtilmesi ve ilgili yayrnlann 

BAPSIS sistemi uzerinden BAP Komisyonu degerlendirmesine sunulmasr zorunludur. Ak~~~9Y!!-!J~~!_ 

proje ekibinde gorev alan ara9trrmacrlar ihlal si.iresinin bitiminden itibaren 09 yrl,~-s6r~_-.-'.[~ {~~f¾\, 
Koordinasyon Birimi desteklerinden yararlanamaz. ···· ·\, 

.: .• ~ ~.;:.-:··, \ ·1 

' ' .: i i[ -<I) ··.~- !" 
. .-:. \ -~: ...... '>... "'1 ~~ 
. ·<'::!?~~~/~,, .... ~- _.,.> 

n ~ uh,te.x:iip~~~A·k 
~ Gen-el-.Se!~er 
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Destek Say1s1 Limitleri: Ara9t1rmac1lann proje yi.irutocusi.i olarak gorev alabilecekleri proje sayIlan 

a9ag1da belirtilmi9tir: 

1. Ara9t1rmac1lar e9 zamanh olarak, Genel Ara9tirma Projesi (GAP), <;ok Disiplinli Oncelikli Alan 

Ara9tIrma Projesi (ONAP) Kat1hmh Ara9tIrma Projesi (KAP), GOdOmlO, Oniversite-Sana i 

GudumlO veya Uluslararas1 Ara$t1rma i9birligi Projesi (UIP) tori.indeki projelerden en fazla 2 

projede yi.iri.itocu olmak i.izere ayni anda 4 projede gorev alabilirler. G.JciumlO ·.J+l ,ersI~s Sdnay, 

GAP, ONAP, KAP ve UiP Projeleri ir;:in proje j-id · ~ ~' SA-\"'"1¥.i oroje bi~t.'JAn sonra oroje 

r;:1kt1s1/r;:1kt1lan Oniversite sanayii i9birlikli ticari i.irune, Q1 yayma, ulusal/uluslararas1 patent'e 

doni.i9mesi :.a.Lo .., veya l<urum du;1 kaynaklarla desteklenen ulusal veya uluslararas1 projeler 

I mas1 durumunda la¥8-~-~ ~ ~ i..l--R-i -4,, ~ ara§l1rmacI 1 projede daha 1/Y+~ 
AaJ.., ~:ill+,. yurOtOcO o ara gOrev alabilir. Bir ara§lmc1 5 projeden 

2. Ara9t1rmac1lar Kariyer Ba9Iang1r;: Destek Projesi (KBP) kapsammda yalnizca bir kez destek 

alabilirler. 

3. Ara9tIrmac1lar e9 zamanh olarak en fazla 4 lisansusto (Doktora, Yuksek Lisans) tez projesinde 

yOri.itocu, 4 lisansi.isto tez projesinde ara$tmcI olarak gorev alabilirler. Lisansi.isti.i tez 

projelerinde, yi.irutocunun daha once 5 adet Yuksek Lisans veya Doktora tez projesi yurutmesi 

durumunda, yeni bir lisansOsto tez projesine ba9vuru yapabilmesi ir;:in d19 kaynakh bir proje veya 

tez projeleri d1§tndaki BAP projelerinden birinin kabuluni.i almas1 zorunludur. Lisansustu tez 

projelerinde ahnabilecek gorevler diger proje gorevlerine yonelik sm1rlamalann di§mda 

degerlendirilir. 

4. Ara$t1rmac1lar ayni anda bir H1zh Destek Projesinde yuruti.ici.i olarak gorev alabilirler ve y1lda bir 

kez HIzh Destek Projesi'ne ba$vurabilirler. Ara§tIrmac1lar en fazla 3 adet HIzh Destek Projesi'ne 

ba9vurabilirler. 

5. Yurutoci.i olarak gorev ald1klan projeler kapsamindaki yukumli.iluklerini yerine getirmeyen 

ara$t1rmac1lar yeni bir proje ba§vurusunda bulunamaz ve yeni bir projede ara9tIrmacI olarak 

gorev alamazlar. 

Proje Ba~vuru Yonetimi: Proje ba9vurulan http://bapsis.ege.edu.tr internet adresinde kullanimda olan 

Ege Oniversitesi Proje Surer;:leri Yonetim Sistemi (BAPSIS) kullanilarak sure k1s1tlamas1 olmaks1zm 

surekli gerr;:ekle$tirilir. 

Proje Ba~vurusu Gerc;ekle~tirecek Ara~t1rmacllar ic;in Ac;1klamalar: Detaylan Ek-1 'de verilmi9tir. 

Projelerin Ba~lat1lmas1, Ara Raporlar ve Sonuc; Raporunun Sunulmas1: Komisyon dege~~ :~5.l ~ 

neticesinde desteklenmesine karar verilen projelerin ba9Iat1lmas1 ve proje raporlan.~~r'l'_vs~n~ rr-€~ /'\ 

a9agIdaki ilkelere gore yi.irutulur: / ,/y::::- ,_ _ } 
< l < <r \ V ' ~ 

,- '\ I ':!,.:;,r• .' '"'- ' - .. -· ---· ,_ I 
~ uht:~~~;;~i 
~ Genel-Sekf!§ter 
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1. Projelerin ba9lat1labilmesi i9in, oncelikle Ek-2'de verilen a91klamalara uygun olarak gerekli 

belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Projelerin ba91ama tarihi s6zle9menin 

Rektor veya ilgili Rektor Yard1mc1s1 tarafmdan onayland191 tarih olarak kabul edilir. 

2. Projeler kapsammda harcama i91emleri BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan yOrOtolmektedir. 

Projeler kapsaminda herhangi bir satin alma/harcama i91eminin ba91at1labilmesi i9in, oncelikle 

ara9t1rmac1lann sistem Ozerinden olu9turacaklan harcama taleplerini elektronik ortamda, sistemin 

Orettigi harcama talebi dilek9esi 91kt1s1n1 ise 1slak imzah olarak en k1sa sOrede BAP Koordinasyon 

Birimine ula9tirmalan zorunludur. Birim tarafindan ilgili talebe istinaden Harcama Onay belgesi 

dOzenlenmeden herhangi bir harcama i91eminin ba91at1lmas1 veya varsa daha onceden yap1lm19 

herhangi bir harcamarnn odenmesi mOmkOn degildir. 

4. Proje yOrOtocOsO, protokolde belirtilen biti9 tarihini izleyen en ge9 3 ay i9erisinde, ara9t,rma 

sonu9lann1 i9eren ve BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen formata uygun olarak haz1rlanm19 

Proje Sonu9 Raporunu, lisansosto tez projesi yorotOcOsO ise jOri tarafmdan onaylanm19 tezin 

elektronik ortamdaki nushasm1 Proje SOre9leri Yonetim Sistemi Ozerinden Birime sunmahd1r. Tez 

projeleri i9in, proje yurotoculerinin tezin ba9anh bulunarak tamamland1gma dair ilgili 

enstitoden/fakOlteden almm19 bir belgeyi de sisteme yOklemesi zorunludur. 

5. Uluslararas1 Ara9t1rma 19birligi Projeleri i9in BAP Komisyonu taraftndan ilgili proje toro i9in 

belirlenen formata uygun olarak haz1rlanm19 Proje Sonu9 Raporu Proje SOre9leri Yonetim Sistemi 

Ozerinden komisyona sunulur. 

6. <;:ah9manm BAP Komisyonu taraftndan desteklendigine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve 

tezler degerlendirmeye ahnmaz. 

7. Proje ara raporlan ve sonu9 raporu sozle9mede belirlenen sOresi i9erisinde sunulmamas1 

durumunda proje yOrOtocosonon yOrotmekte oldugu tom projelere ait i91emler (harcama 

i91emleri/talepler) durdurulur ve proje yOrOtocOsO yeni bir projede gorev alamaz. 

8. Uyanya ragmen rapor sunmayan veya raporu yetersiz (ba9ans1z) bulunan ara9t1rmac1lara 

uygulanacak yapt1r1mlarla ilgili hususlar Uygulama Yonergesi HOkOmlerine gore BAP Komisyonu 

tarafmdan belirlenir. 

9. llgitt: tlonemde ger~e$tirilen ~h~malann bilimsel 9IktIlan detaylandmlarak ara raporlar 

hazIdanmal1d1i Sunulan ara raporlar ve ekleri, BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilir. 

Komisyon ger.el<li,...g6rdOgO ballerde ara raporu revizyona a.~bilir veya hakem gorO§~ 

•vt:1.r:ai:ak cfegeElendirme! sUrecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki donemleri i_!t;'f ,iti i:acfd1: ~ 
destek BAP- f<'Grmsyonunun ara rapor Ozerindeki olumlu gorO~One bagh olarak d~am_ ~;~ra. · 

rapottaraa bill~ ve projEP.ekibi ile ilgili yap1lacag1 belirtilen dOzenlemelerin mutlaka~ay,n . tafe.,eler ) ~~: 
5 .- \ ~ ,:;./.. ... / "" 

' S• - -•- • "\ 

/) ~ ter~µi-A.r)i~i~ .>' 
~ -.,enel s·a.r.-eJfil;,·.~;" 



olarak.BAP kOmisyonuna g6nderilmesi gerekmektedir. 

10. B;rar~irara raporsunulrtiaml§ projelerin sonuc; raporlan kabul edilmez. 

Projelerin Stiresi: Bilimsel ara~tIrma projeleri ek surelerde dahil olmak Ozere en c;:ok otuz alt1 ay 

i9erisinde tamamlanir. Proje 'SQ.A~ raporunun sunulabilmesi ic;in projenin en az ir ara raporunun 

sunulmu§ ve kabul :edilrnt~ olmas1 gerekir. Proje yOrOtuculerinin gerek9eli talebi Ozerine, BAP 

Komisyonu karari ile projeler ic;:in otuz altI ayhk sure a~1lmamak ko~uluyla ek sore verilebilir. Ek sore 

taleplerinin sozle~mede belirtilen biti~ tarihinden en gee;: 90 30 gOn once gerc;:ekle~tirilmesi gerekir. 

LisansOsti.i Tez Projeleri i9in verilen sOreler, yetkili birimler tarafmdan tezler ic;:in verilen yasal ek sOreleri 

kapsayacak ~ekilde uzat1labilir. Ancak lisansOstO tez projeleri ir;:in saglanacak mali destekler, ilgili 

lisansosto egitim ve ogretim mevzuatmda belirlenen normal ogrenim sOreleri ile sm1rll olup, ek sore 

uzat1m1 verilen tez projeleri ir;:in saglanacak mali destekler duyurulan ilkelere uygun olarak 

geriyekle~tirilecek harcama sOresi uzatIm1 talebinin BAP Komisyonu tarafmdan uygun bulunmas1 

durumunda en fazla alt1 aya kadar ek sOreler ic;:in devam ettirilebilir. 

P,mjelei:. Kapsanunda Test 'Analiz ve Hizmet Giderlerinin Kal"$llanmas1: Projeler kapsammda 

OaiveJSitemiid& gerceld8'fiFllebt1en test1 analiz ve hizmetlerin Oniversitemizin ilgili birimlerinden 

ka111lan~ zorunludur. ¥\.trtiqlnae ge~kle~irilebilen test, analiz ve hizmetlerinde de Oncelikle 

yurti~eki kt:lrum ~ R-urulu"ardag.,ka~tlanmast zorunludur. Ancak, zorunlu nedenlerle kurum ic;:inde 

veya y,.oct.,1~nde yaptll'llamayacak' test, analiz veya hizmetlerin bulunmast durumunda gerekc;esinin 

basvl!ioo~~mM?1nda lcaps:amlr.1ol~k a,;1kbnma"'1 va v.a=a zorunlulu9u ortaya koy,i,Ctllk l;,~lgolorin do 

PJ'Ojeleri.Jtapsani1nd•~stitisliksel Analiz ve Anket 
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Projeler Kapsammda K1rtasiye Giderlerinin Kar~1lanmas1: Projeler kapsammda bask1, yazIcI c;:Ikt1sI, 

fotokopi, kagIt ve benzeri diger kIrtasiye giderleri ic;:in saglanabilecek destek tutan 1. QQO TL 3.000 Tl ile 

sIn1rhdIr. Ancak resmi nitelik ta9Iyan kurum ve kurulu!?lar kapsammdaki ar9iv, kOtuphane vb. 

organizasyonlardan saglanacak bas1h materyal veya fotokopi gibi giderler ile ara9tIrman1n 

yOrOtOlebilmesi ic;:in zorunlu olup gerekc;:esi Komisyon tarafindan uygun gorOlen projeler i<;in bu s1n1rlama 

dikkate alinmaz. Elfblftgdla~da projenin kabul edildigi tarihteki ktrtasiye bot~ limiti destegi 

~ 

lklerl: Projeler kapsammda bilimsel yaymlara yOnelik 

maz. 

Projeler Kapsammda Kurs ve Egitim Giderlerinin Ka~1lanmas1: Projeler kapsaminda kurs ve egitim 

giderleri kar91lanmaz. 

Projeler Kapsammda Yabanc1 Dilden Tercume Giderlerinin Kar!j1lanmas1: Projeler kapsammda 

ihtiyac;: duyulan c;:evirilerin proje ekibindeki ara!?t1rmac1lar tarafmdan yap1lmas1 zorunludur. Bu c;:eviri 

taleplerine destek verilmeyecektir. Ancak eski dillerde yaz1lmI9, akademik literatOrde yaygm 

kullanIlmayan veya ozel egitim gerektiren yazIm diline sahip beige veya eserler ic;:in Komisyon tarafmdan 

uygun gorOlmesi durumunda destek saglanabilir. 

eJiij;,Jii~ ideFleriliinNl<al§1lanmast: Projeler kapsammda bas1h veya 

el~~~ ~ ek ttltan proje torone gore BAP komisyonu tarafmdan 

r~4<itaplsJ:a yt>nelik kargo, posta vb. diger cgiderler i~nt- destek 

Projeler Kapsammda Bilgisayar ve Bilgisayar Part;alar1 Ahm1 Giderlerinin Ka~ilanmas1: Projeler 

kapsammda gerc;:ekle!?tirilecek bilgisayar ve bilgisayar pan;asI ahmI taleplerinin degerlendirilmesinde 

a~agIdaki hususlar dikkate almIr. 

1. Talep edilen bilgisayar projenin yOrotOlebilmesi ic;:in zorunlu ihtiyac;: olmahdIr. Bu ihtiyacm 

detaylarmm, yOrotOcO tarafmdan proje ba~vurusunda detayh bir 9ekilde yaz1lmas1 

gerekmektedir. 

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

belirlemesi yapabilir. 

Bilgisayar veya bilgisayar parc;:asI ahm talebi bulunan proje ba9vurulannda, proje yOrotOcOlerinin 

gorev yaptI9I birimin yoneticisi tarafmdan imzalanm19 olan ve ara9tIrmacIn1n Ozerinde zimmetli 

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

a~amasmda sisteme yuklenmesi ve kabul edilen projeler ic;:in ilgili belgenin aslmm BAP 

Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. 

Bilgisayar parc;:asI ahm1 taleplerinde, yukanda belirtilen belgeye ek olarak, proje ~tlN-,~ 

formunda Butc;:e Kalemleri Gerekc;:esi alanmda, ozellikleri yokseltilmek ist,7pt;-Jfl\'i.:~f =~ 
bilgisayarm proje c;:ah9masmda ihtiyac;: duyulan hangi hususlar ic;:in yetersiz kald1Q_1 )l~:.;!t9i!i , 

.,;. - ,:-.· /(/ ,,..\.. .... '1• 
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pan;aya neden ihtiya9 duyuldugu da a91k ve anla$1hr $ekilde izah edilmelidir. Bu kapsamda 

talep edilen par9alann toplam maliyeti , yeni bir bilgisayar ahm1 maliyetine gore onemli duzeyde 

d0$0k olmahdIr. 

Projeler Kapsammda Haberle§me Cihazlar1, Fotograf Makinas1 ve Kamera Giderlerinin 

Ka1"§1lanmas1: Proje ba$vuru ai?amasmda, ilgili te9hizatm projenin yurutulebilmesi i<;in zorunlu ihtiya9 

olduguna dair gerek9enin kapsamll izah edilmesi ve gerekc;;enin BAP Komisyonu tarafmdan uygun 

gorOlmesi durumunda bu tor giderler i<;:in destek saglanabilir. Ancak, bu kapsamda saglanacak 

desteklerde ilgili tec;;hizatm fiyatmm beyan edilen gereksinim ile uyumlu olmasI ko$ulu aranir. ihtiyacm 

otesinde ozellikler ta1?Id1g1 ve/veya fiyatmm makul olarak gorOlmedigi talepler i<;:in destek saglanmaz. 

Projeler Kapsammda Yaz1hm Giderlerinin Kar§llanmas1: GOdOmlO Projeler d1$mdaki projeler 

kapsammda, Microsoft Ofis OrOnleri, sunum geli1?tirme yazIhmlan, Anti virus yazIhmlan vb. nitelikteki 

genel kullanima yonelik yazIhmlar i<;:in destek saglanmaz. Ancak, projenin yurotolebilmesi i<;:in zorunlu 

olarak ihtiya<;: duyulan yaz1hm giderleri i<;:in destek saglanabilir. Yaz1hm talebi bulunan ara1?t1rmac1larm, 

ba$vuru ai?amasmda talep edilen yaz1hma olan ihtiyacI kapsamh olarak izah etmesi ve gerek9esinin 

BAP Komisyonu tarafmdan yerinde gorulmesi zorunludur. 

Kurum Mensubu Olmayan Ara§t1rmac1lann Seyahat Giderlerinin Kar§1lanmas1: Ba$ka 

Oniversitelerin kadrosunda bulunan ara$tIrmacIlar i<;:in yolluk, yevmiye, ula$1m, katIlIm Ocreti vb. 

herhangi bir torde seyahat giderleri i<;:in mali destek saglanmaz. Ancak, 2547 Say1h Kanunun 40. 

Maddesinin (b) bendine uygun olarak Oniversitemizde gorevlendirilen ara1?tIrmacIlar i<;:in bu k1s1tlama 

uygulanmaz. 

5. Prcf~in ba§vuru a§amasmda BAP Komisyonu tarafmdan bursiyer odemesine yonelik onaylanan sore 

uzat1~ 

tafebinin BAP Komisyonu tarafmdan uygun gorOlmesi halinde aynlan bursiyerin yerine, aym alanda ve 

ay0.1 dilz.eyde lisansOstO ogretim programma kay1th (aynlan bursiyer yOksek lisans progra~~~" 

yerine eldenecek burs· er de ;Ytiksek lisans programmda; aY.nlan bursjyer doktora progratnma 'l@y1th' -tsEf '\ ----- '\ 

yerine eklenecek yeni bursiyef de doktora programmda kay1th olmahd1r) olmak k<!'§!Jlu , . .,jl,::PF<>1ede.. \ 
8 A 2·~:?!, ,J 
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®ay,laaa0~ $i}{eflik1Sti~ .e,,~~si daliilinde kalmak ozere yeni bir bursiyer gorevlendirilebilir. 

7~ u~~ emeletil igi())ibna~t§'bOt~ tutarlan, diger butce kalemlerine aktanlmaz. Aym ~ekilde 

drger~~<katemle® jy1m:.00ailaPro1§ bOtye tutarlan da bursiyer odemelerine yonelik harcama 



kapsamtoda ise,;bursiyedik 91:>rev.iadajrudan sonlandmlm1§ say1hr. 

15'. Borsiyerin SGK giri§.J§temletinin ba§latllmasI ic;in; 

a Bursiyer Ba§latma F:ormu 

b.:B~r-J<iml~ fotok.opisi 

1==ilolol,l;========= 
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P.t0Jel~13~nd°~!i£1):il.lwieaea.lerde ortaya ylkabilecek ek b!.itye talepleri BAP Komisyonu tarafmdan 

degeif.enditilereWfara:ibafjlar11r!'13u kapsamdaki uygulama detaylan ilgili ba§llklar altmda verilmi§tir. 

Proje Sonuclarmm YaymlanmasI: Proje sonuc;lanrnn yaymlanmasmda a§ag1daki ilkeler uygulanir: 

1. Desteklenen GAP, ONAP ve UiP projelerinin sonuc;lanrnn 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 belirti len 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 edilen alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin makale, uluslararas, 

yaymevlerince bas1lm19 yabanc, dilde kitap bolumu olmak uzere en az iki adet yaym veya 

uluslararas1 yaym evlerince bas1lm1§ yabanc1 dilde bir kitap yay1mlanmas1 da yeterli kabul edilir. 

4. Sonuc;lanndan patent ahnml§ projeler ic;in yaym gerc;ekle§tirilmesi §art, aranmaz. 

5. KAP projelerinin sonuc;larmdan elde edilen somut proje c;1kt1lar1nm (patent, faydah model, urun, 

surec;, yaym vb.) en gee; projenin tamamlanmasmdan sonraki iki y1I ic;inde BAP Komisyonuna 

sunulmas, zorunludur. ~~n kabt:11 edilen yaym ko§ullan KAP ic;in de gec;erlidir. 

6. KBP sonuc;lannm en gee; projenin tamamlanmasmdan sonraki iki y1I ic;inde TOBiTAK ULAKBIM 

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

doc;entlik ba§vurulannda kabul edilen alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin bir makale 

olarak yaymlanmas, zorunludur. 

7. Yuksek Lisans \I@ 1.,1;;:m:;mhK tez projeleri sonuc;lanrnn en gee; projenin tamamlanmasmdan sonraki 

y1I ic;inde 1lR Diz n' rafindan 1aranan ulusal veya uluslararas1 hakemli dergilerde tam metin 

makale olarak veya Web of Science veya Scopus veritabanlan tarafmdan indekslenen 

ulusal/uluslararas, hakemli konferans/sempozyumlarda tam metin bildiri olarak yaymlanmas1 

zorunludur. Doktora 

tamamlanmasmdan sonraki en gee; ~ 
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yurQWculerinin belirtilen sure i9erisindo,~~ '<0,1111,mu saglam1, olmasI zorunludur. 

8. Yeni bir proje ba§vurusu gen;ekle§tirecek proje yi.iri.itoci.ilerinin soresi ic;:erisinde yaym ko§ulunu 

saglamI§ olmasI gerekir. 

9. Herhangi bir yaym, yaymda birden fazla proje kapsammda Oretildigi belirtilmi§ olsa dahi yalnizca 

bir projenin yaym §artmm saglanmasI amac1yla kullanilabilir. 

10.BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen projeler kapsammda gerc;:ekle§tirilen tom 

yaymlarin bir nOshasmm Proje Si.irec;:leri Yonetim Sistemi (BAPSIS) Ozerinden BAP Komisyonuna 

sunulmasI ve ara§tirmacIlarm Akademik Veri ve Performans Yonetim Sistemi (AVESiS) ki§isel 

12.BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen projeler kapsammda gerc;:ekle§tirilen her torli.i 

yaymda, "Bu c;:ah§ma Ege Oniversitesi Bilimsel Ara§t1rma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafmdan 

desteklenmi§tir. Proje NumarasI: .... " ("This study is supported by Ege University Scientific 

Research Projects Coordination Unit. Project Number: .... ") §eklinde veya benzer anlama gelecek 

bir ibarenin bulunmasI zorunludur. 

13.0ngori.ilen sure dolmasma ragmen yaym §artlanni yerine getirmeyen lisansi.isto tez projesi 

yOrOtoci.ilerine 2 yII, diger projelerin yi.iri.itoci.ilerine ise 3 yII sOreyle herhangi bir torde yeni bir 

proje destegi verilmez. Ancak, bu sure ii;:erisinde yaym ko§ulu saglanir ise bu kapsamdaki 

yaptmmlar kaldmhr. 

14.BAP kapsammda desteklenen projelerden tez c;:ah~malarmm tamamI veya bir boli.imi.i 

gerc;:ekle§tirilebilir. Bu kapsamda ilgili tezde projenin tamammm veya ilgili bolOmOnOn BAP 

tarafmdan desteklendiginin belirtilmesi gerekmektedir. 

15.Yi.irutocO BAPSiS'e proje 9IktIsI olan yaymI yi.iklerken yaymlanan dergi niteligini gosteren belgeyi 

de sisteme eklemelidir. 

Projeler Kapsammda Ara§tIrma Amac;h Seyahat Giderlerinin Kar§tlanmas,: Bu kapsamda 

a§ag1daki ilkelere uygun olarak destek saglanabilir. 

Destekleme ilkeleri 

1. Ara§tirmanm geri;:ekle§tirilebilmesi ii;:in zorunlu olan yurtd1§1 seyahatler 30 gOne kadar sOreler 

ii;:in desteklenebilir. Ancak, UluslararasI Ara§tirma l§birligi Projeleri (UIP) kapsammda 

gerc;:ekle§tirilecek ara§tIrma amai;:h seyahatler 90 gone kadar desteklenebilir. 

2. Projelerin degerlendirilmesi a§amasmda BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan seyahat 

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

aktanlmaz. 

kalemlerine aktanlamaz. Benzer §ekilde makine-tei;:hizat, sarf malzemesi, hizmet ahmI ~f§~l'<-.._lt.i"' .,,r r:;~ 1-;.·\ •~ ·,~~ 

harcama kalemleri ii;:in BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan tutarlar da seyahat'' bOt~e~ini"'. r- \ . 
{' ··•"- . 

I ' C ((:;,~) : ,1i 

r---.. ~ - '.', t '·-:! .">( ..,.. ;'i/ 

U/ G~t~~:l 
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3. 30 guno ge9meyen ara§t1rma ama9h yurt d1§1 seyahatler i9in ge9ici gorev yollugu 

hesaplamalarmda 6245 Say1h Harc1rah Kanunu'na gore i§lem yap1hr. 

4. 30 gunden uzun sureli ara§tirma ama9h yurt d1§1 seyahatler i9in Ek-5' de verilen ilkelere uygun 

olarak destek saglamr. 

5. Seyahat i9in odenebilecek tutarlar, projenin ilgili harcama kalemleri i9in Komisyon tarafmdan 

onaylanan bOt9e tutarlarm1 a§amaz. 

6. Arazi 9ah§mas1 gerektiren ara§t1rmalarda ara9 kiralamasma yonelik ilkeler Ek-3' de verilmi§tir. 

Uyqulama ilkeleri: Destegin kullamlmas1 i9in a§ag1daki hususlann yerine getirilmesi 

zorunludur: 

1. Proje ba§vurusunda seyahat gereki;;esi, yurutolecek ara§tirma faaliyetleri, ilgili yerde kahnmak 

istenen sore ve tahmini gider tutan detayh olarak izah edilmelidir. 

2. Eger yurti9i/yurtd1§1 bir ara§tlrma merkezinde ilgili merkezdeki ara§t1rmac1lar ile birlikte 

yurutolecek bir 9ah§ma ama9lamyor ise, proje ba§vurusu ekinde ilgili merkezden ahnan ve 

i;;ah§mamn i9erigini yans1tan davet/i§birligi yaz1s1 sisteme yOklenmi§ olmahd1r. 

3. Seyahat tarihinden en az ~ on· once, talep dilek9esi, ara§tirmacmm bagl1 oldugu 

birimin yonetim kurulu karan ve Rektorluk izin onaylan BAP Koordinasyon Birimine teslim 

edilmelidir. 

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

kapsammda kar§ilanacak giderler, ula§im §ekli (otobOs, tren, u9ak vb) gibi gerekli tom hususlar 

a91k9a belirtilmelidir. 

4. Kat1hmm ardmdan, en ge9 15 gun i9erisinde seyahat ile ilgili belgeler, i;;ah§ma bir merkezde 

yOrOtolmO§ ise ilgili merkezden alman faaliyet yaz1s1 ve yOrOtocO tarafmdan imzalanm1§ TOrki;;e 

TercOmesi BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 

5. <;ah§ma bir merkezde yOrutOlmO§ ise ilgili merkezden ahnan faaliyet yaz1smm ve Pasaport' un 

on yozo ve giri§-91k1§ ka§elerinin bulundugu sayfalannm fotokopisi BAP Koordinasyon Birimine 

teslim edilmelidir. 

6. Mali mevzuat geregince, yurt dt§I ara§tlrma amai;;h seyahatler ii;;in yabanc1 dillerde hazirlanm1§ 

bilet, makbuz ve fatura gibi belgelerin TOrk9e tercOmesi yap1lmah ve imzah olarak BAP 
Koordinasyon Birimi'ne teslim edilmelidir. 

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

edilmelidir. 

Projeler Kapsammda Kongre~S~e~m~::.L:u:.:m:.:. Katlllmma Yonelik Giderlerinin Kar~1lanmas1: YOrOtolen 

projeler kapsammda Oretilmi9 ve sozlO olarak sunulmas1 kabul edilmi§ olan bildirilerini sunmak Ozere, 

ulusal/uluslararas1 duzenlenen bir kongre/sempozyuma kat1hm ve yolluk, yevmiye giderleri a§ag1daki 

sm1rlamalara ve ko§ullara uygun olmas1 ko§ullanyla desteklenebilir: 

Destek ilkeleri 

1. LisansOsto Tez Projeleri, DOSAP ve KBP projeleri i9in proje destek 
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ge9memek i.izeredestek saglarnr. 

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 .:\.Q.,.000 15.000 TL'yi ge9memek 0zere destek saglarnr. 

4. Kongre katIhmI i9in belirlenen but9e i.ist limiti tutarlan a§tlmamak ko§ulu ile birden 90k kongre 

katthmI i9in bu kapsamda talep yap1labilir. 

5. Kongre/sempozyum katthm desteginin verilebilmesi i9in proje ekibinden bir ki§inin ilgili etkinlige 

fiili olarak katI1tm1 zorunludur. 

6. Projelerin ba§vuru a§amastnda BAP Komisyonu taraftndan onaylanan seyahat bi.it9elerindeki 

tutarlar makine-te9hizat, sarf malzemesi, hizmet altmI vb. diger harcama kalemlerine aktanlamaz. 

Benzer §ekilde makine-te9hizat, sarf malzemesi, hizmet ahmI vb. diger harcama kalemleri i9in 

BAP Komisyonu taraftndan onaylanan tutarlar da seyahat bi.it9esine aktanlmaz. 

7. Seyahat bi.it9e destegi, onaylanan proje bi.it9esi uzerinden ilgili yi.izde degeri dikkate ahnarak 

hesaplanIr. 

8. gerc;ekle§mesi durumunda ta ep edilebilecek 

Uygulama ilkeleri: Destegin kullarnlmast i9in a§ag1daki hususlann yerine getirilmesi 

zorunludur: 

1. Proje ba§vurusunda kongre kattltmtna yonelik seyahat bi.it9esinin ongorulmi.i§ ve BAP 

Komisyonu taraftndan onaylanml§ olmasI, 

2 Proje yi.iri.iti.ici.isi.ini.in BAP Komisyonuna ilgili etkinlik i9in "Kongre Kat11tmI Onay Talebi" 

gerc;ekle§tirmesi ve talebin BAP Komisyonu tarafindan onaylanml§ olmasI (Talep ba§vurusunda 

bildirinin sozlu sunum i9in kabul edildigine dair kabul yazIstnm ve bildirinin orneginin de BAP 

Komisyonuna sunulmasI zorunludur), 

l Kat1hm tarihinden en az 15 gQn 5 i 0n0 once, harcama talep dilek9esinin ve ekinde katlhm 

davetinin, birim yonetim kurulu karan ve Rektorli.ik izin onaylanntn BAP Koordinasyon Birimine 

teslim edilmesi, 

a, Seyahat Harcama J'alep'm)ilekc;esi (BAPSIS Ozerinden Oretilmi§) 

b. Birim Y6netim Kurulu Karan ve Rekt6rl0k Oluru (*) 

-'P!. •;'!:°::~~'!:~~_;;.., 

Actklama: Yonetim Kurulu karannda ilgili seyahatin amacI, tarih arahg1, gidilecek Y,.~~giff•p1¢te"'~~~ 
.f/ ~-t ~~;_,; .. ~,'j 

kapsammda kar§rlanacak giderler, ula§rm §ekli (otobi.is, tren, u9ak vb) ve gere~jf' ti.im h~$U.$J_ai- '\. 
',/,' .· $'~...,.,.. .., 

a91k9a belirtilmelidir. £ :· ,:.: (:\~ __ ,'i~;) :~ .. ~ 
Onay tarihi den onceki tarihli herhangi tiir., haJSYliir.llfJ..<'' _f 
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4. Kat11tmm ardmdan, kat1hm belgesinin, kat11tm ve seyahat ile ilgili harcama belgelerinin, sunumun 

s~ ~~~IJl\;Qestetmeye yeterli dOzeyde bilgi ii;eren kongre program1 vb. beige 

ve bildiri orneginin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, 

5. 

ka1?elerinin bulundugu sayfamn fotokopisinin SAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, 

91,r1,klid;, 

6. Yurt d11?1 seyahatler i9in yabanc1 dillerde haz1rlanml1? lW+l-P- lgasi, bilet, makbuz ve fatura gibi 

belgelerin Ti.irk9e terci.imesinin yap1larak imzah olarak BAP Koordinasyon Birimi'ne teslim 

edilmesi mali mevzuat geregince zorunludur. 

Proje Kapsammda Sursiyer Dosteklonmesi: 2021 2022 y1l1 l(,in destek Qst limitleri a9ag1daki 

YQksek Lisans 

Ooktora : 3.250 Tl 

Proje Turlerine Gore Butc;e Destek Limitleri: ,6-bl."4:---,lf'.t 

a1?ag1daki gibidir: 

Projel9rde 

y1h i9in destek Ost limitleri KDV dahil olarak 

(******) 

2. Cok Disiplinli Oncelikli Alan Ara~t1rma Projesi (ONAP): 250.000 TL 300.000 TL (***) 

5. Doktora Tez Projesi: """'.v'-1-IJ.-l---'!I~ 

6. Tlpta Uzmanhk Projesi: 4J,-n:;-,__.v,;.+k-, 

7. Di~ Hekimllginde Uzmanhk Projesi: 

8. Sanatta Yeterlik Tez Projesi: w-

9. Uluslararas1 Ara~t1rma i~birligi Projesi (UiP): 0 (*) (***) 

10. Kariyer Ba~lang1c; Destek Projesi (KBP): ... 

11. Gudumlu Proje (GOB): Komisyon Kararma Baghd1r. 



~ A.l;P l?rggraR=11 ~apsam11:1da yuri.iU.il&c&k ~ahimalar i~iR limit· 8.000 TL 

13. Doktora Sonras1 Ara§t1rmac1 Projesi (DOSAP) (*****): ONAP destek limiti kadar TL+ Maa§ 

14. HIzll Destek Projesi (HZP): ,5 ioo T 

15. Yurtd1§1 Deneyimli Ara§tIrmacI Destek Projesi (YDADP): ONAP destek limiti kadar TL 

: 1'0.000 L 

Oniversitemiz Uygulama ve Ara$tirma Merkezlerinde, ilgili merkezin sahip oldugu teknolojik altyap1lar 

kullarnlarak ve ilgili merkezden ara$tirmac1lann saglayacaklan katk1larla yurutulecek lisansustu tez 

projeleri icin butce limiti a§agIdaki ilkelere uygun olarak %50'e kadar yuksek uygulanir: 

Ba$vuru formunda 9ah$man1n hangi i$ paketlerinin ilgili merkezde yOrutOlecegi, 9ah$ma kapsammda 

merkezde kullarnlacak teknolojik altyap1lann neler oldugu, ilgili merkezde 9ah$malara katk1 saglayacak 

ara$tirmac1lann isimleri ve saglayacaklan katk,lar kapsamh olarak izah edilmelidir. 

1. Ba$VUru 8$amasmda Uygulama ve Ara$hrma Merkezi ile Tez yOrOtocOsli arasmda "Lisanslistli 

Tez Projesi 1$birligi Formu" doldurulmu$ ve ilgili merkezin mOdlirO, ilgili merkezden soz konusu 

proje kapsammda i$birligi yap1lacak ara$t1rmac1lar ve proje ekibi tarafmdan imzalanm1$ olarak 

sisteme yOklenmeli ve destek talebi kabul edilen projeler i9in formun ash BAP Koordinasyon 

Birimine teslim edilmelidir. 

2. BAP Komisyonu bu kapsamdaki projelerin degerlendirilmesi a$amasmda hakem gor0$1erine 

ba$vurabilir ve/veya proje ekibinden sozlO sunum yapmalanrn talep edebilir. 

3. Bu kapsamda desteklenen projelerin sonu9 raporu ile birlikte "Uygulama ve Ara$t,rma 

Merkezleri LisansOstO Tez Projesi i$birligi Sonu9 Formu" da imzalanm,$ olarak sisteme 

yOklenmelidir. 

Sanayiinin ihtiya9 duydugu alanlarda sorunlara 9ozOm Oretmek amac1yla yO rlitolecek tezlerde 3 aydan 

az olmamak ko$uluyla ilgili sanayii kurulu$unun sahip oldugu altyap1 ve olanaklar kullan1larak ilgili 

sanayii kurulu$unda ylirlitolecek 9ah$malan i9eren lisansOsto tez projeleri i9in blit9e limiti a$ag1daki 

ilkelere uygun olarak %50'e kadar yliksek uygularnr. 

1. Sanayii Lisansosto Tez Projesi Ba$vuru formunda 9ah$manm sanayiinin hangi sorununa 9ozom 

bulmak lizere tasarland191, hangi i$ paketlerinin ilgili sanayii kurulu$unda yOrOtolecegi, 9ah~ma 

kapsammda sanayii kurulu~unda kullarnlacak altyap1 ve olanaklann neler oldugu, kapsamh olarak 

izah edilmelidir. 

2. Ba$vuru 8$amasmda Sanayii Kurulu~u ile "Lisanslistli Tez Projesi i$birligi Formu" doldurulmu~ 

ve ilgili sanayii kurulu$unun yetkilisi tarafmdan imzalanm1~ olarak sisteme yliklenmeli ve destek 

talebi kabul edilen projeler i9in formun ash BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 

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

ba$vurabilir ve/veya proje ekibinden sozlO sunum yapmalanrn talep edebilir. 

4. Bu kapsamda desteklenen projelerin sonu9 raporu ile birlikte "Sanayii Lisanslis~ip'~~,p~~-:.., 

i$birligi Sonu9 Formu" da Tez darn$marn ve ilgili sanayii kuru1U$U yetkilisi taraf1~n i;',z~I~~ ,; '\,. 

olarak sisteme yOklenmelidir f ~ /,'(::;~ \ ·: 
. ... ( ', ~ {1 \ -~ ; ,; 

16 .. ,; ,:Ji~//: )! 
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(*) BOtgenin ara§t1rma igerikli seyahat amac1yla kullanilabilecek k1smma yonelik ilkeler Ek-5'te 

verilmi§tir. 

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

veya Ara§hrma Alt yap1lanm1z ile Sanayi Kurulu§lanna ait doktora projeleri igin verilen bOtge limiti 

normal doktora tez projelerine uygulanan bOtge limiti 3 katma kadar yOksek uygulanabilir. Bu projeler 

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

yOrOrlOkte iken proje 91kt1s1/91kt1lan Oniversite sanayii i§birlikli Q1 yaym, ulusal/uluslararas1 patent veya 

(***) Sosyal Bilimler alanmda gah§ma yapan ara§t1rmac1lar igin her y1I BAP Komisyonu tarafmdan 

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

Oncelikli alan projeleri ile Uluslararas1 Ara§t1rma i§birligi Projelerinde (UiP) destek limiti iki katma kadar 

artinlabilir. Bu kapsamda en fazla iki bursiyer destegi verilebilir. 

(****) TOBITAK tarafmdan olu§turulan, 2210-C Yurt igi Oncelikli Alanlar YOksek Lisans Burs Program, 

ve 2211-C Yurt i9i Oncelikli Alanlar Doktora Burs Program, kapsammda desteklenen LisansOsto 

ogrencilerine uygulama esaslan 9er9evesinde YOksek Lisans ve Doktora Tez projeleri igin uygulanan 

bOtge limiti 3 katma kadar yoksek uygulanabilir. Komisyon gerekli gormesi halinde ara§tirmac1lardan 

sunum yapmasm1 isteyebilir. 

(*****) Proje bOtgesi haz1rlanacak proje limitleri kapsammda (•NAP) uygulanir. Doktora sonras1 

ara§t1rmac1ya odenecek ocretler bu tutara aynca eklenir. BOtge detaylan ilgili ba9hk altmda verilmi9tir. 

(******) TOBITAK 2221 Konuk veya Akademik izinli (Sabbatical) Bilim insani Destekleme Program, 

kapsammda desteklenmeye hak kazanan ara9t1rmac1lara proje yorotocoso Oniversitemiz ogretim Oyesi 

olmak ko§ulu ile BAP Komisyonunun uygun gormesi halinde Genel Ara9t1rma Projesi limitinin 09 kat1 

kadar destek saglanir. 

But~e Aktarim1: Projelerin degerlendirilmesi a§amasmda BAP Komisyonu tarafmdan onaylanan 

seyahat, bursiyer ve doktora sonras1 ara9t1rmac1 odemelerine yonelik botge tutarlan, makine-teghizat, 

toketim malzemesi, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemlerine aktanlamaz. Benzer 9ekilde makine

teghizat, toketim malzemesi, hizmet ahm1 vb. diger harcama kalemleri igin BAP Komisyonu tarafmdan 

onaylanan tutarlar da seyahat, bursiyer ve doktora sonras1 ara§t1rmac1 botgelerine aktanlmaz. 

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

Komisyonu tarafmdan desteklenmeye uygun bulunmas1 ko§uluyla projeler igin a9ag1da de,t;ay1an\veetten'~-~-
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durumunda but9e limiti art19 oranlan birle9tirilemez ve ara9t1rmac1lar aym proje i9in yalmzca tercih 

edecekleri bir yuksek but9e limiti uygulamasmdan faydalanabilir. 

A. Performansa Dayah Butce Limiti Uygulamas1: Bilimsel degerlendirme sureci sonucunda SAP 

Komisyonu tarafmdan desteklenmeye uygun bulunmas1 ko9uluyla a9ag1daki ko9ullan saglayan proje 

yurutuci.ileri i9in performansa dayah yuksek but9e limit i uygulanmas1 mumkundur. 

Kategori 1: Aynt proje ile TOBIT AK Destek Programlanna ba9vuru yap1lm19, bi9imsel degerlendirme 

surecini ge9erek bilimsel degerlendirme surecinde C seviyesinde puan ile desteklenmesi uygun 

bulunmam19 tum projeler i9in but9e destek limiti %15 oramnda daha yuksek uygulamr. 

Kategori 2: Ayni proje ile AB Horizon 2020 destek programma yurutuco olarak ba9vuru yap1lm19, 

bi9imsel degerlendirme s0recini ge9erek bilimsel degerlendirme surecinde desteklenmesi uygun 

bulunmam19 tum projeler i9in but9e destek limiti %100 oranmda daha y0ksek uygulamr. 

A91klama: Yukanda belirtilen ko9ullan saglamak amac1yla kullamlacak proje faaliyetlerinin son iki y1I 

i9erisinde ger9ekle9tirilmi9 olmas1 zorunludur. 

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

s0reci sonucunda BAP Komisyonu tarafmdan desteklenmeye uygun bulunmas1 ko9uluyla, GAP, ONAP, 

KAP ve UIP destek programlan kapsammda a9ag1daki ko9ullan saglayan proje y0r0toculeri i9in 

performansa dayah y0ksek but9e limiti uygulanmas1 mumk0ndur. 

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

sm1fmdaki tam metin makaleler. 

1. Bu kapsamda son iki y1I i9erisinde yay1mlanm19 makaleler dikkate allnir ve ara9tirmac1lar aym 

yaymlanm yalnizca bir proje ba9vurusunda i er arai tirmacllarm fera at etmesi ko ulu ile 

kullantlabilirler. 

2. Makaleler i9in TOBITAK ULAKBIM dergi puanlannm da dikkate almmas1yla AVESiS sistemi 

tarafmdan hesaplanan puan degeri dikkate ahnir. 

3. Kullanilacak makalelerin yay1mlanm19 olmas1 9artt1r. DOI numaras1 bulunsa dahi, 

yay1mlanmam19, bas1m bilgileri kesinle9memi9 yaymlann kullanilmas1 mumkun degildir. 

4. Ba~vuruda kullanilacak yaymlann universitemiz AVESiS sistemine Web of Science web servisi 

0zerinden sorgulanarak eklenmi9 olmas1 zorunludur. 

Kategori 4: Diger kurumlarca fon destegi saglanarak yurutolm0~ ve ba9anyla kapatilm19 bilimsel 

ara9t1rma projeleri. 

,,.,~~~ .. 
1. Bu kapsamda, y0r0toc0lugun0 ilgili ara9t1rmacmm yapt1g1, bilimsel degerle~9ttmi't~ue i~, 

sonucunda ulusal veya uluslararas1 kurumlarca onaylanarak but9e destegi saglanm1i , .. oll!P, l s . ,. .-·?.~----,. ,~:\, ·: '}; 
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TOBITAK programlannda (1002 ve PTI d1§mda botc;:esi 50.000 TL' nin altmda olan projeler 

haric;:) oldugu gibi yeni bilgiler 0retilmesi, bilimsel yorumlann yapIlmasI veya teknolojik 

problemlerin c;:oz0mlenmesi ic;:in bilimsel esaslara uygun olarak y0r0t0lm0§ ve sonuc;: raporu 

yetkili mercilerce ba§anh bulunarak son iki y1I ic;:erisinde kapat1lm1§ ara§tIrma projeleri dikkate 

ahmr. 

2 Kurum d1§1 destekli bir proje, yalmzca projenin y0r0t0c0I0g0n0 yapmI§ ara§tIrmacI tarafmdan 

kullarnlabilir. 

3. Ba~vuruda kullarnlacak kurum dI~1 destekli projenin 0niversitemiz AVESiS sistemine eklenmi~ 

olmasI zorunludur. 

4. Ara§ttrma altyapIsI olu~turulmas1, giri§imcilik, ara~tIrmac1lann ve ogrencilerin ara§tirma 

k0ltoronon desteklenmesine yonelik projeler, ogrenci projeleri ile sosyal sorumluluk ve 

etkinliklere yonelik projeler y0ksek b0tc;:e limiti uygulamas1 kapsam1 d1~mdadir. 

Kategori 5: Ulusal veya Uluslararas1 tescil edilmi§ patentler. 

1. Bu kapsamda son iki yII ic;:erisinde tescil edilmi~ patentler dikkate ahrnr. 

2. Bir patent, hak sahibi olan kurum mensubu ara§tIrmacIlann mutab,k kald191 ve hak sahipligi 

bulunan bir ara~tIrmacI tarafmdan kullarnlabilir. 

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 0niversitemiz AVESiS sistemine eklenmi§ olmas1 zorunludur. 

Kategori 6: Q1 yaymlar 

1. Bu kapsamda son 0c;: y1l ic;:erisinde yayImlanm1~ makaleler dikkate alm1r. 

2. Ba§vuruda kullarnlacak yaymlarm 0niversitemiz AVESiS sistemine Web of Science web servisi 

0zerinden sorgulanarak eklenmi~ olmas1 zorunludur. 

GAP, ONAP, KAP ve UiP Projeleri i9in a§ag1daki ko§ullardan birisini saglayan 

arast1rmac1lar icin destek limiti %30' a kadar artmlabilir. 

Kategori 3 kapsammda 30 ve 0zerinde puan toplamma sahip yaym gerc;:ekle~tirmi~ olmak. Kategori 

4 kapsammda PTi odemeleri haric;: botc;:esi 250.000TL ve 0zerinde olan bir projeyi ba~anh olarak 

kapatm1~ olmak. 

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

arast1rmac1lar icin destek limiti %50'ye kadar artmlabilir. 
....~~~::~:·~ 
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kapatm1§ olmak. 

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

Kategori 6 kapsammda son 3 y1I i<;:erisinde Q1 yaymr gerc;:ekle$tirmi$ olmak. 

GAP, ONAP, KAP ve UiP Projeleri i~in a~a91daki ko~ullardan birisini saglayan 

arastirmacllar icin destek limiti iki katma kadar artmlabilir. 

Kategori 3 kapsammda 75 veya uzerinde puan toplamma sahip yaym ger<;:ekle$tirmi$ olmak. 

Kategori 4 kapsammda PTI odemeleri hari<;: bi.it<;:esi 750.000 TL ve uzerinde olan bir projeyi ba$arrh 

olarak kapatm,$ olmak. 

Kategori 5 kapsammda uluslararasI tescil edilmi$ bir patentte hak sahibi olmak. 

Saglanabilecek Ek But~e Limitleri: Proje yuruti.icusunun sozle$mede belirtilen proje biti$ tarihinden 

itibaren en ge<;: 90 guR (3 ay)1.z!~l!!!I once ger<;:ekle$tirecegi gerek<;:eli talebin BAP Komisyonu 

tarafmdan uygungorulmesi durumunda saglanabilecek ek but<;:e limitleri a$ag1da belirtilmi$tir: 

1. Tez projeleri ic;:in saglanabilecek ek mali kaynak miktarr proje butc;:esinin %25'i ile sm1rhdir. 

2. Gudumlu Projeler ic;:in saglanabilecek ek mali kaynak miktarr proje bi.itc;:esinin %30'u ile smIrlldIr. 

3. Diger tum proje ti.irleri i<;:in saglanabilecek ek kaynak miktarr proje bi.it<;:esinin %25'i ile smirlldir. 

4. Projeler kapsammda kongre kattllmma yonelik ek but<;:e destegi saglanmaz. 

5. Lisans Ogrencisi Katrhmll Ara$trrma Projeler i<;:in ek but<;:e destegi saglanmaz. Lisans Katrllmll 

projelerde proje sonuc;:lanmadan bi.it<;:e talebinde degi$iklik yap1labilir. 

6. Ek But<;:e, onaylanan proje butc;:esi ozerinden ilgili yuzde degeri dikkate almarak hesaplamr. 

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

en gee;: 90 gun once gerc;:ekle§tirilmesi gerekir. 

Salgm, dogal afet ve benzeri ongorulemeyen mucbir sebepler soz konusu oldugunda yurutuconun 

zamanrnda iletemedigi ek sure talebi, ek bi.it<;:e talebi, satrn alma talebi, projenin askrya ahnmas,, 

projenin iptali, ara rapor ve sonu<;: raporu sunma durumlarr ile ilgili talepleri i<;:in Bilimsel Ara$t1rma 

Projeleri Komisyonu karar vermeye yetkilidir. 

1. GENEL ARA~TIRMA PROJELERi (GAP) ~,,.,~~~ ....... ~ 
#.,. r~' ,.,-f ~ 

Tammi ve Kapsam1: Ege Oniversitesi ogretim uyeleri ile doktora, tIpta uzmanhk, d{ h~ki~ 1iJrnai " ·\:. 

uzmanllk ya da sanatta yeterlik egitimini tamamlam1§ ara§t1rmac1larrn ki§isel vey/ disrplj~fi/ i~i- "i 
~ ~ I ~ ",.J l IS ~,, 
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bilimsel ara§t1rma ve geli9tirme faaliyetlerini i9eren projelerdir. 

~ ltt'llovamna sahip ogretim Oyelerinin yapacagt ba,vurnlarda On 

~~Wai:u b.ulunan ve-daha Once ba~nyla kapattlm,, bir GAP veya 

Q bu destek 

~ ~~~mtiwaflMll~mm~~~~nY.ru!2!1l!c;l~~~ 

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

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

Oniversitelerden olmas, tercih edilir. BAP Komisyonu, gelen degerlendirme raporlanni, proje ekibinin 

akademik performanslarm, ve yuruttukleri BAP projeleri kapsammda uretilen bilimsel yaym ve patent 

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

,ai;iorlar sunulmahd1r. Sonu9 raporu ise proje protokolOnde belirtilen biti9 tarihini izleyen en ger;: 3 ay 

ir;:erisinde Proje Surer;:leri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonur;: 

raporu, BAP Komisyonu tarafindan karara baglanir. Ancak Komisyon gerekli gordugu durumlarda 

hakemlerin gorO§lerine de ba§vurarak projenin ba9anh say1hp say1lmayacag1na karar verebilir. 

2. COK DiSIPLINLi ONCELiKLi ALAN ARA~TIRMA PROJELERI (ONAP) 

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

ahnarak Ege Oniversitesi Senato tarafmdan belirlenmi§ oncelikli alanlarda, diger destek 

programlarindan daha yuksek butr;:e 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 r;:agnya r;:1k1labilir. Bu kapsamdaki projelerin universite ir;:i veya d1§1ndan en az ur;: 

birim ve disiplinler aras1 alma ko§ulu vard1r. Ayni birimde olmakla birlikte, anabilim dallan, diger 

alanlarda bolumler ayn birim olarak degerlendirilecek, ancak bolum ve fakulteler aras1 i§birlikleri, kurum 

~ i-;;dmas1 tercih nedeni olacakt1r. ilan edilen oncelikli alanlarda 

olmamasina ragmen, universitemiz ir;:in onem arz eden ve yuksek katma degerli r;:1kt1 olu§turma 

potansiyeline sahip r;:ok disiplinli projeler de bu kapsamda desteklenebilir. 

Bu kapsamda, Fen, Saghk ve Sosyal Bilimler alanlan arasinda yap1lacak i9birlikleri oncelikle tercih edilir. 

Ba~vuru On Ko~ulu: Bu destek programlan ir;:in ba§vuru yapacak ara§t1rmac1nm, daha once 

yOrutulerek ba9anh bir 9ekilde kapat1lm19 veya ba9vuru anmda yurumekte olan en az_;~~T~--\-._\, 

(8•t11•N~i§tj~~~~. ct:Jlusfararast lkih l,birligi, AB yerc,eve- Prog~ m1, S~.,t':1rz, .! 

Kalkmma Ajans1, KOSGEB, ticari olmayan ulusal ve uluslararas, bilimsel topluluklar, AB,, NtH(ittest~~1i - ' 
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ara9tirma projelerinde yurotucu veya ara9tirmac1, Faz 1, 2 ve 3 klinik c;:aheymalarda sorumlu ara9t1rmac1 

olarak gorev alm19 m ro·e ile TOBIT-AK Destek Programlanna 

. TOBiTAK, TUBA gibi kurumlardan odul alm19 ara9tinc1lar ic;:in bu 

ko9ullar aranmaz. 

Ba~vuru formunda, GAP projelerinde istenen belgelere ilave olarak on ko~ulun sagland1gm1 gosteren ve 

resmiyet arz eden belgenin/belgelerin de sisteme yuklenmesi ve desteklenmesine karar verilen 

ba9vurular ic;:in bu belgelerin aslmm veya ash ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanm19 bir 

nushasmm BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. TOBIT AK projelerinde 1002 ve PTi 

d19mda botc;:esi 50.000 TL'nin altmda olan projeler kabul edilmez. 

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

nitelikleri BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen hakemlere gonderilir. Hakemlerden en az ~ q. 1rini 

diger universitelerden olmas1 tercih edilir. Aynca bu projelerin degerlendirilmesinde hakem 

degerlendirmesine ilave olarak proje ekibinin BAP Komisyonuna sozlu sunum yapmalan istenir. 

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

ve yuruttukleri BAP projeleri kapsammda uretilen bilimsel yaym ve patent gibi 91kt1lan da dikkate alarak 

projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

Yiiriitme ve sonu~land1rma siireci: Genel Ara9t1rma Projeleri ile ayn1d1r. 

3. KA TILIMLI ARA$TIRMA PROJELERi (KAP) 

Tammi ve Kapsam1: Oniversitemiz mensubu ara9t1rmac1lann ulusal veya uluslararas1 kurum ve 

kurulu91ann kat1hm1 ile hawlayacaklan ve universite sanayi i9birligini geli9tirmeyi hedefleyen ara9t1rma 

projeleridir. Bu tor projelerde, i9birligi yap1lan kurulu9un proje botc;:esine belirli bir oranda katk1da 

bulunmas1, insan kaynag1 destegi saglamas1 ve/veya universitemizde bulunmayan ara9tlrma 

altyap1lann1 proje kapsaminda kulland1rmas1 gibi ayni veya nakdi katk1 saglamas1 zorunludur. 

Ba~vuru Siireci: Bu projeler ic;:in, projenin taraf1 olan akademik personel ve kurulu9un bir personeli 

ortak yurutucu olabilir. Ancak, ilgili kurulu9tan ara9t1rmac1lar BAP Koordinasyon Birimine yap1lan proje 

ba9vurusunda ara9t1rmac1 olarak yer alabilirler. Proje ba9vurusunda, GAP Projelerinde istenen 

hususlara ilave olarak a~ag1daki belgelerin de saglanmas1 istenir: 

a Proje Ortakhk Sozle~mesi: Projenin taraf1 olan akademik personel ile ilgili kurulu9un yetkilisi 

arasmda yap1lan ve ortaklar arasmda projeye ili~kin gorev, yetki, sorumluluk, fikri ve smai mulkiyet 
-----~ 

haklan, patent, tescil ve benzeri hak payla91mma yonelik konularm belirtildigi ~rnP...u:,,,, " 
------~ ,.y t .. .....~, 
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yer alan kurulu9un mali, teknik ve ara9tirmac1 altyap1s1, projenin ba9an olc;:Otleri, proje yonetimine ili9kin 

bilgiler, olas1 riskier ve B plani, yaygm etki, i9birligi yap1lacak kurum veya kurulu9un projeye yapacag1 

mali ve/veya alt yap1 katk1s1 ve taraflar ac;:1smdan beklenen katma degere yonelik bilgilere de yer 

verilmelidir. 

. Projeler Kapsammda Saglanan Demirba!jlar: Proje kapsammda BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan 

saglanan tom makine ve te9hizatlar, universitemiz demirba9 envanterine kay1t edilir. 

Degerlendirme ve Yurutme Sureci: Degerlendirmeye ahnan proje onerileri, proje grubu dikkate 

ahnarak say1 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 SAP Komisyonuna sozlu sunum yapmalan istenebilir. 

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

ve yOruttukleri SAP projeleri kapsammda uretilen bilimsel yaym ve patent gibi 91kt1lan da dikkate alarak 

projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

BAP Komisyonu degerlendirme a9amasmda proje i9eriginde ve ortaklik sozle9mesinde revizyon 

yap1lmasm1 talep edebilir, sozle9me ile ilgili olarak Oniversitemiz Hukuk Mu9avirliginden gor09 talep 

edebilir. 

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

Gerektiginde ara§tirmanm bir bolumo Oniversite d1§1 proje ortagmm belirleyecegi ara§tirma ortammda 

ger9ekle§tirilebilir ve Oniversite ara§tirmac1sma ara§tirma i9in gerekli olan lojistik olanaklarm bir k1sm1 

veya tamam1 d1§ ortak9a kar§1lanabilir. Bu ve benzeri gerekli gorulen diger hususlar da ortakhk 

sozle§mesinde belirtilmelidir. 

4. LiSANS0ST0 TEZ PROJELERi (TEZ) 

Tamm, ve Kapsam1: Lisansusto tezlerini kapsayan ve tez dani§mani olan ogretim Oyesinin ogrencileri 

ile yurottugu ara§tirma projeleridir. OYP Kapsammdaki lisansusto 9ah§malar, tezsiz yuksek lisans 

9ali§malan ve Oniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklenen herhangi bir proje 

kapsammda yOrOtolmO§ tez 9ah9malan i9in Lisansusto Tez Projesi destegi saglanmaz. Tez ba 11-, ile 

Ba!jvuru: Proje Ba~vurusu tez konusunun lisansusto 9ah~manm yurotuldugo enstitonun/fakultenin 

yetkili kurullarmca onaylanmasmdan sonra ger9ekle~tirilir. Bu kapsamda yalnizca, normal egitim

ogretim suresi i9erisinde bulunan lisansusto tez c;:ah~malan i9in destek saglanir. Ba9vuru a9amasmda 

lisansusto tez 9ah~masmm yorutoldugu enstito/fakulte tarafmdan da onaylanan Ara~t1rmac1 Beyan 

Formunun sunulmas1 zorunludur. Ba§vuruda, ogrencinin devams1zhk ya da ba§ans1z~-1lf--~~'-.. :• ., ~ . ~ ,. ·'\ 

ili~kisinin kesilmesi veyahut 2 donem arka arkaya kay1t yenilemesi yap1lmamas1 durutftund~ projeden '\ 

feragat ettigine dair feragatnamenin sunulmas1 zorunludur. / ~:: __ /;;;..:;\ --:,- ''1 
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Yuksek Lisans veya Doktora Tez proje onerisi olarak sunulan bir projenin ret edilmesi durumunda ayni 

proje ba§hg1 ile tekrar ba§vuru yap1lamaz. 

Degerlendinne: Proje onerileri dogrudan BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilebilir veya BAP 

Komisyonu gerekli gordugu hallerde hakem goru§lerine de ba§vurarak degerlendirmesini 

tamamlayabilir. BAP Komisyonu yapacag1 degerlendirmede var ise hakem gorO§lerini, proje ekibinin 

akademik performanslanm ve yuruttukleri diger BAP projeleri kapsammda uretilen bilimsel yaym ve 

patent gibi 91kt1lan da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyecegine kararverir. 

di 

JD jzleme:<komitesinin son degerlendirrne reporu.nun 

taleptetibUlanmas1 Prqje devam edertten,;lisansosto o~ne,nin 

azaii~tNoo~ haliilde; yOruttlcO -kamtlaytc11>elgeleri BAR :B1rimrne 

s ;tpr~Je-JlkaY.!tiUondurmasOresi kadar dondurulur. 

Yurutme ve Sonuclandirma Sureci: : Proje kapsammda yap1lan <;:ah§malan i<;:eren 12 aydan daha 

u;nm Sblr:Qli prOJeleroe "~ 12 ·i~·aari .. o,,fa t".' 1 +fl. ara rapor .. unu1m;;il1 ve sonral<.1 her 6 ayhk donemin 

sonunda Proje Suregleri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje 

gah§mas1 tamamland1gmda sonu<; raporu olarak, tezin juri tarafmdan onaylanan pdf formatmdaki bir 

nushas1 (BAP sonu<;: formu on kapag1 eklenmi§ olmahd1r) ve tezin ba§anh bulunarak tamamland1gma 

dair ilgili enstitu veya fakulteden almm1§ bir beige Proje Suregleri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile BAP 

Koordinasyon Birimi'ne sunulur. Raporlar BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek karara baglamr. 

<;ah§manm BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan desteklendigine dair bir ibareye yer verilmeyen tezler 

degerlendirmeye ahnmaz. 

Lisansustu Tez Projeleri i<;in verilen sureler, yetkili birimler tarafmdan tezler i<;:in verilen yasal ek sureleri 

kapsayacak §ekilde uzat1labilir. Ancak lisansustu tez projeleri i<;:in saglanacak mali destekler, ilgili 

lisansustu egitim ve ogretim mevzuatmda belirlenen normal ogrenim sureleri ile sm1rhd1r. 

Projelerin iptal Edilmesi ve Yaptmmlar: Oniversitemiz Lisansustu Egitim Ogretim Yonetmeligine gore 

ilgili ogrencinin ogrenciliginin sonlandinlmas1 veya ogrencinin ba§ans1zhg1 nedeniyle proje 9ah§mas1n1n 
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tamamlanamamas, durumunda, proje yOrotucOsOnun gerek9eli talebi Ozerine bu tordeki projeler BAP 

Komisyonu tarafmdan iptal edilebilir. 

Bu tor durumlarda proje yOrOtocOleri dilek9elerine ek olarak, tez 9ah§masmm yap1ld1g1 ilgili 

enstitoden/fakulteden alacag1 ogrencinin ba§ans1zhk durumunu belirten yaz1y1 da Birime sunmak 

zorundad1r. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsammda satin ahnm19 makine te9hizat ve 

demirba91ar diger ara9t1rmalarda kullarnlmak Ozere BAP Komisyonu karanna bagh olarak 9ah§manm 

yOrOtoldOgO bolOm/ana bilim dah ba9kanhgma teslim edilir. Ba9vuru s1rasmda sunulan feragatnameye 

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

Ara9t1rma Projesi'ne 9evrilebilir ve bu projelere ek bOt9e verilmez. 

Ba§ans1zhklan nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansosto ogrenim ogrencileri, sOresiz 

olarak BAP Birimi lisansOstO tez projesi desteklerinden faydalandmlmazlar. 

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

Gudumlu Projeler) 

Tamm, ve Kapsam1: ~:torun "liiY• Bt P Komis11on, ™ Ege Oniversitesi RektorlOgOnOn, Oniversitemiz 

ve/veya Olkemiz i9in onem arz eden konularda ara§t1rmalann yap1lmas1 amac1yla komm.Jn yzmani bil m 

~ i.inna ha :,rlaEac2oi1 1Jeya konu ve ko9ullanrn Q>O ~ ve sure belirlemek suretiyle 9agnh olarak 

desteklenecek projelerdir. Oniv~nayi GOdOmlO projeler, Ege Oniversitesi Ogretim Ciyelerinin 

o~Rreri iOt.One donu§.ebitmrokl 'ila/.veya prototip Orunlerin sanayii boyutuna ta§mabilmesi amac1yla 

sanay.ii1mtakll proJeleldir. 

Ba$vuru: Proje ba9vurulan, Rektor veya BAP Komisyonunun teklifi ile veya BAP Komisyonu tarafmdan 

duyurulan ara9t1rma konulan, ko9ullan ve takvime uygun olarak ger9ekle9tirilir. 

Oniversite-Sanayi GOdOmlO proje <;agnlarmm her donemi i9in ogretim Oyeleri sadece bir proje onerisi ile 

ba9vurabilirler. 

Oruvemjte-Sanayi GOdOmlO projelerde bir 9agn doneminde, bir firma sadece 1 proje i9in sanayi ortag1 

olarakba9vuruda bulunabilir. 

Oniversite-Sanayi GOdOmlO Proje 9agns1 y1lda iki kez (Nisan ve Ekim aylannda) a91lacaktir. Oniversite

Sanayi GOdOmlO Proje ba9vurulan tarih arahklann belirlenmesinde Komisyon yetkilidir. 

i P~e Oniversite-Sanayi GOdOmlO Proje yOrOtocOsO onerilen alanda proje ve yaymlan olan 

Ege Oniversitesi Ogretim Oyesidir. BAP Uygulama Esaslannda Oncelikli Alan Projesi yOrOtocOsO olma 

Proje ba9vurusu ger9ekle9tirilmeden once Oniversite ile ilgili sanayi kurulu9u arasmda fikri mOlkiyet ve 

hak sahipligini belirten sozle9menin imzalanmas1 ve ba9vuruda sunulmas1 esast1r. Fikri mulkiyet 

aOzte It 1m (Xfeli ba vuru a~amasmda firma ile belirlenmi§ olmahdtr. 

Oniversite-Sanayi GOdOmlO projelerde bursiyer d191ndaki ek bot9e taleplerinde, i9birligi ya~~l9~~3/f "' 

kurulu9unun ek bOt9enin %25'i kar91layacag1n1 kabul eden belgesinin komisyona sunulm~fdurtiJun~- .,. \ 

talep goz onone ahnacakt1r. Oniversite-Sanayi GOdOmlo projelerde, i9birligi yap1lan s~~ay.L ~'f'.°~t _. \ 
(. ... . '. \ '\A l ,.. . ~ 
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bOt9enin %25'ni nakdi olarak kar91layacaktir. 

Degerlendirme: Ba9vurular, BAP Komisyonu tarafmdan ko9ullan saglay1p saglamad1klan yonunde on 

incelemeden ge9irilir ve ko9ullan saglayan proje ekiplerinden sozlu sunum talep edilir. Sanayi gOdOmlO 

projeler degerlendirme i9in 2 ~ hakeme gonderilecektir. 

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

akademik performanslarm1 ve yorottOkleri BAP projeleri kapsammda Oretilen bilimsel yaym ve patent 

gibi 91ktilan da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyecegine karar verir. 

Yuriitme ve sonu<;land1rma siireci: Genel Ara9tirma Projeleri ile ayrnd1r. 

6. KARiYER BA$LANGIC DESTEK PROJELERi (KBP) 

Tamm ve Kapsam1: Doktora, t1pta uzmanltk, di$ hekimliginde uzmanltk veya sanatta yeterlik egitimini 

tamamlam1$ olup, Doc;ent ve Profesor d1$mdaki akademik kadrolarda gorev yapmakta olan ve daha once 

fon destegi saglanarak yurOtOlm09 herhangi bir ara9t1rma projesinde yOrOtocO olarak gorev almam19 olan 

kurumumuz mensubu akademik personelin ara$tlrmalannm desteklenmesine yonelik projelerdir. ki e 

Ba~vuru: Genel Ara$t1rma Projeleri ile ayrnd1r. Ancak, proje ba$vurusunda Genel 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 goru91erine de ba9vurularak degerlendirme sure9leri tamamlanabilir. 

Yiirutme ve sonu<;land1rma siireci: Genel Ara9tirma Projeleri ile ayrnd1r. 

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

Tamm, ve Kapsam,: Oniversitemiz mensubu ara$t1rmac1lann uluslararas1 dOzeyde tanmm1$ olan 

dunyanm onde gelen Oniversitelerinde veya alanmda uluslararas1 dOzeyde tanman onemli ara$t1rma 

merkezlerinde ilgili kurulu$1ardan ara$t1rmac1larla i$birligi i<;:erisinde yorotecekleri ara9tirma projeleridir. 

Bu kapsamda, bulunulan y1I veya onceki y1lda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya 

THE (Times Higher Education World University Rankings) siralama sistemlerine gore genel dunya 

siralamasmda veya projenin konusuyla uyumlu ara9tirma alanlanna gore yap1lan s1ralamalarda ilk 

200'de yer alan Oniversitelerde yurutolecek ara9tirma projeleri desteklenir. 

Aynca, program kapsammda Oniversiteler d1$mdaki uluslararas1 onemli ara$tlrma merkezlerinde 

yorotolecek projeler i<;:inde destek saglanacak olup, hangi ara$t1rma merkezlerinin destek kapsamma 

dahil edilecegi BAP Komisyonu tarafmdan karara baglanacaktir. 

Bu kapsamda yOrOtolecek 9alt$malar i<;:in yurtd1$mdaki ara$tlrma kurumunda bulunulacak sure en az 4 ~~-, . .._. 

hafta en fazla 6 ay ile sm1rlld1r. Ancak, yurt d1$mdaki ara$t1rma kurumunda bulunulmqsflla~t{!)neti(t i~~ 
I' " i,. . f;,._, & '· 

saglanacak mali destekler en fazla 90 gun ile smirltdtr. Bu destek program, kapsammga, yurt d_\$_i_~da \ 

bulunmaya yonelik ara$ttrma ama<;:lt seyahat des~:i proje ekibinden en faJla 2 ara9t ry,ac1 :~\"•~~5,~ ;'. ';j 
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verilen ilkelere uygun olarak saglanir. 

Ba§vuru SOreci: Ba§vuru, destek programma ozel olarak haz1rlanm1§ ba§vuru formu kullanilarak 

<;:ah§manm ba91ayacag1 tarihten en az 3 ay once ger<;:ekle9tirilmelidir. Ba9vuru a9amasmda <;:ah9manin 

yi.irutOlecegi kurulu9tan ahnm19 daveUi9birligi yaz1smm ve Birim Uygunluk Formunun sisteme 

yuklenmesi ve desteklenmesine karar verilen ba9vurular i<yin bu belgelerin ash nm veya ash ibraz edilmek 

suretiyle yetkili mercilerce onaylanm19 bir nushasmm BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi 

zorunludur. 

Ara9t1rmac1lann, BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen ve projenin konusu ile ilgili alanda dunyanm 

onde gelen ara9tirma merkezleri ile i§birligi yapmak Ozere bu destek programmdan faydalanmalan da 

mumki.indi.ir. Ancak, i9birligi yap1lmak istenen merkezin BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen merkezler 

listesinde yer almamas1 durumunda, ara§t1rmac1lar oncelikle ilgili ara§t1rma merkezinin tan1t1m1, 

ara9t1rma ve ara9t1rmac1 alt yap1s1, merkezin bilimsel ba9anlan ve onemi konulanni i<yeren bir raporu da 

eklemek suretiyle BAP Komisyonuna dilek<;:e ile ba9vurmak suretiyle ilgili merkezin destek program, 

kapsamma ahnmas1 hususunda talepte bulunmalan gereklidir. BAP Komisyonu tarafmdan yap1lacak 

degerlendirme neticesinde uygun gori.ilen merkez de listeye eklenecek ve ara9tirmacmm ba§vuru 

Degerlendirme: Degerlendirmeye alman proje onerileri, say, ve nitelikleri Komisyon tarafmdan 

belirlenen hakemlere gonderilir. Projelerin degerlendirilmesi a9amasmda proje ekibinden BAP 

Komisyonuna sozlO sunum yapmalan talep edilir. BAP Komisyonu, gelen hakem raporlan ile ara9tirma 

sonucunda bilimsel yaym Oretilmesi, patent veya fikri mOlkiyet tescili potansiyeli bulunup bulunmad191 

gibi hususlarm yarn s1ra proje ekibinin akademik performanslarm1 ve yOrOttOkleri diger BAP projeleri 

kapsammda Oretilen bilimsel yaym ve patent gibi <;:1kt1lan da dikkate alarak projenin desteklenip 

desteklenmeyecegine karar verir. 

SOre<;:leri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje bitiminde ise BAP 

Komisyonu tarafmdan belirlenen proje tOrOne ozel Proje Sonu<;: Raporu ve <;:ah9manm yap1ld191 

kurumdan ahnacak faaliyet yaz1s1 Proje Sure<;:leri Yonetim Sistemi arac1hg1 ile Birime sunulur. Sonu<;: 

raporu, BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek karara baglanir. Ancak Komisyon gerekli gordi.igi.i 

durumlarda hakem goru91erine ba9vurarak ve/veya ara9t1rmacmm BAP Komisyonuna sunum yapmasm1 

da isteyerek projenin ba9anh say1hp say1lmayacagma karar verebilir. 

!;ah9malar kapsammda bilimsel yaym Oretilmesi veya patent allnmas1 durumunda Oniversitemiz 

mensubu ara9tirmac1larm Ege Oniversitesi'ni adres gostermeleri zorunludur. ,-,~?~ 
.. {·,7 i.. !t.. . ~\.--· » ·'~-
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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, ba9anh ogrencilerinin AR-GE kOltorlerinin olu9turulmas1, ara9tirma 

faaliyetlerine ozendirilmesi ve ara9t1rma yapmaya te9vik edilmesi amac1yla olu9turulan ara9tirma 

projeleridir. Yi.iri.iti.ici.ili.igi.ini.i ogretim Oyelerinin Ostlendigi bu projelerde en az bir en fazla 3 lisans 

alabilir. Pre·e,. 

eair. 

Ba~vuru ve Destekleme ilkeleri: Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek ic;in a9ag1daki 

hususlann saglanmas1 zorunludur: 

1. Ongori.ilen projelerin ara9tirma projesi niteliginde olmas1 zorunludur. 

2. Projelerde ara9t1rmac1 olarak gorev alacak ogrencilerin ikinci s1n1ftan itibaren, egitimlerinin normal 

si.iresinin ir,:inde ve en az 2 not ortalamasma sahip olmalan zorunludur. 

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

4. Bu projeler kapsammda yalnizca ara9t1rmanm yOrOtolebilmesi ir,:in ihtiyar,: duyulan sarf 

malzemesi, alet, ter,:hizat, hizmet ahmma yonelik giderler ve yurt ir,:i kongre/sempozyum kat1hm1 

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

saglanmaz. 

5. Bu tordeki projeler i9in ek bi.it9e destegi saglanmaz. 

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

belirlenmesinde dikkate ahnmaz. 

Ba9vuru a9amasmda, projede ara9t1rmac1 olarak gorev alacak ogrenciler ir,:in goncel tarihli ogrenci 

belgelerinin ve yi.iri.itoci.i tarafmdan doldurularak imzalanan Ara9t1rmac1 Beyan Formunun sisteme 

yi.iklenmesi zorunludur. 

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

Ancak, Komisyon gerekli gordi.igi.i durumlarda hakem gorO§lerine de ba9vurarak degerlendirmesini 

tamamlayabilir. 

Yurutme ve Sonu~land1rma Sureci: <;ah9malan ongori.ilen takvime uygun olarak devam eden projeler 

ic;in geli9me raporu haz1rlanmas1 istenmez. Ancak, proje r,:ah§masmda ba9ans1zhk veya diger nedenlerle 

sorunlar ortaya 91kmas1 durumunda, proje yi.iri.itoci.isi.i durumun ortaya 91kt1g1 tarihten itibaren en ger,: 1 ay 

i9erisinde geli§me raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yi.iki.imli.idi.ir. Proje tamamland@nda, 

BAP Komisyonu tarafmdan belirlenen formata uygun olarak haz1rlanan proje sonuc; raporunun BAPSIS 

Ozerinden BAP Komisyonuna sunulmas1 zorunludur. Sonur,: raporlan dogrudan BAP Komisyonu 

tarafmdan degerlendirilerek projenin ba§anh say1hp say1lmayacagma karar verilir. A~lf,~~~~ 
gerekli gordugi.i durumlarda hakem gori.i§lerine de ba§vurarak degerlendirmesini tamamlay'abilff-. 'A • \ ....-,, • '·,,. 

f; ., .... --... ;\, 

Bu kapsamdaki projelerin sonur,:lannin bilimsel yayma doni.i§ti.iri.ilmesi zorunlulugu '•b_ylu1-1rn~~ akt~1L. \\ 
~ -, " i \< 'il : ;T , }: 
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Ancak, proje sonuc;:lannin bilimsel bir toplant1da (kongre, sempozyum, ogrenci kongresi, vb.) sunufmasI 

beklenir. 

9. HIZLI DESTEK PROJESi (HZP) 

Normal arai;;tIrma projesine donui;;me potansiyeli bulunan k1sa sureli ve kuc;:uk botc;:eli arai;;tirmalann 

desteklenmesine yonelik projelerdir. Proje suresi n az 6: a en fazla 12 ay ile sinIrhdIr. HIzh Destek 

Projesinin yayin i;;art1, Genel Arai;;t1rma Projesi ile aynidir. 

10. DOKTORA SONRASI ARA~TIRMACI PROJESI (BAP- DOSAP) 

Bu programin amac1, farkh disiplinlerden gelen arai;;t1rmac1larm kariyer gelii;;imini desteklemektir. 

Herhangi bir disiplin/alan k1s1tl olmaks1zin desteklenmeye hak kazanan arai;;tirmacIlar 24 aya kadar Ege 

Oniversitesi'nde c;:ahi;;ma f1rsat1 bulacaklard1r. Bu programa Ege Oniversitesi d19mdan TOrkiye 

Cumhuriyeti Yuksekogretim kurumlanndan veya doktora diplomasmm denkligi YOK tarafmdan 

onaylanm1i;; TC vatandai;;1 arai;;tirmac1lar bai;;vurabilir. 

Bu projeye bai;;vuracak ara9tmc1lann, son uc;: y1I ic;:inde doktoralanni bitirmi9 olmalan, Science Citiation 

Index (01 veya 02) kapsammda taranan dergilerde bir tanesi birinci isim olmak koi;;uluyla en az iki 

ara9tIrma makalesinin bulunmasI gerekmektedir. Bu program kapsammda bai;;vuruda bulunacak bilim 

insanmm Ege Oniversitesi'nde bir akademik dani9manla birlikte c;:ahi;;mas1 gerekmektedir. Bu destek 

projesi kapsammda proje yurOtucusOne ONAP destek limiti kadar bOtc;:e verilir. Bu botc;:eye 

arai;;tIrmacIya odenecek maai;; ilave edilir. Bu program c;:erc;:evesinde c;:ahi;;tmlacak arai;;tIrmac1lara 

40.000 gosterge rakammm memur ayhk katsayIs1 ile c;:arp1m1 sonucunda bulunan tutar Ozerinden ayhk 

odeme yap1lacaktir. Bu ucret her y1I ocak aymda belirlenir. Bir Egitim-Ogretim Y1hnda bu proje toru 

kapsammda en fazla 10 proje desteklenebilir. 

Doktora sonras1 arai;;t1rmac1lann izin, sosyal gOvenlik, yasaklan ve c;:alli;;ma kurallan ile ilgili diger 

hususlar ise arai;;t1rmac1 ile yap1lacak hizmet sozlei;;mesinde belirtilir. Sozlei;;me, YOK tarafmdan 

haz1rlanan bu kapsamdaki tip sozlei;;me hOkumlerine uygun olarak haz1rlanir. 

Projenin yOrutulmesi, sonuc;:landmlmas1 ve yaym ilkelerinde ONAP koi;;ullan gec;:erlidir. 

11 . YURTDl~I DENEYiMLi ARA~TIRMACI DESTEK PROJESI (YDADP) 

kapsammda alaninda tecrObeli arai;;t1rmac1lann arai;;t1rma projelerini 

universitemizde yurutebilmeleri ic;:in ONAP bOtc;:esi kadar arai;;t1rma botc;:esi verilir. Proje kapsammda 

sadece sarf malzemesi, demirbai;; ve hizmet ahmlan desteklenir. Bu program kapsammda bai;;vuruda 

bulunacak bilim insaninin Ege O; ~ ~-.,;. · .,, "' " ? q 0
~ .a ~~~ Oniversitesine davet en 

1 ile birlikte c;:ahi;;mas1 gerekmektedir. Projenin yurotulmesi, sonuc;:land1r1lmasI ve yaym 

ilkelerinde ONAP koi;;ullan gec;:erlidir. ~"~:.'~~, 

Bu proje kapsammda proje yurOtOcOsO olan arai;;t1rmac1lara kota uygulanmaz. Bu kaps~riida t;J~vJrdlc1r -. ~, 

hakeme gonderilmez. 
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12. TIP FAKULTESi ARA$TIRMA EGiTiM PROGRAM! PROJELERi (AEP) 

Tamm ve KapsamI: ~ - ,...cal< W >.<;.. Ara9tirma Egitim Program, (AEP) yorotocOIOgOnO ogretim uyelerinin 

Ostlendigi bu projelerde en az bir en fazla 3 lisans ogrencisi ara9tirmac, olarak gorev alabilir. AEP 

kapsammda yOrOtolecek projelerin multidisipliner olabilecegi goz ahnarak proje ekibine birden fazla 

6gretim elemarn ara9t1rmac1 olarak yer alabilir. _ ·.~ ~-n~a~ 0
~ .i:.. " · .c,i· i,,__~ .im · ...a.,.OJJC.. ~,:.. 

~--.++.-.-
Ba~vuru ve Destekleme ilkeleri: Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek ir;:in a9agIdaki 

hususlann saglanmas1 zorunludur: 

1. OngorOlen projelerin ara9t1rma projesi niteliginde olmas1 zorunludur. 

2. Projelerde ara9tIrmac1 olarak gorev alacak ogrencilerin ikinci sm1ftan itibaren, egitimlerinin normal 

sOresinin ir;:inde ve en az 2 not ortalamasma sahip olmalan zorunludur. 

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

4. Bu projeler kapsammda yalrnzca ara9tirmarnn yOrOtolebilmesi ir;:in ihtiyar;: duyulan sarf 

malzemesi, alet, ter;:hizat, hizmet ahmma yonelik giderler ve yurt ir;:i kongre/sempozyum katIhmI 

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

saglanmaz. 

5. Bu tordeki projeler ir;:in ek butr;:e destegi saglanmaz. 

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

belirlenmesinde dikkate almmaz. 

Ba9vuru a9amasmda, projede ara9tIrmac1 olarak gorev alacak ogrenciler ir;:in guncel tarihli ogrenci 

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

doldurularak imzalanan Ara9tIrmac1 Beyan Formunun sisteme yOklenmesi zorunludur. 

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

Ancak, Komisyon gerekli gordOgO durumlarda hakem g6r091erine de ba9vurarak degerlendirmesini 

tamamlayabilir. 

Yurutme ve Sonuc;land1rma Sureci: <;ah9malan ongorulen takvime uygun olarak devam eden projeler 

ir;:in geli9me raporu haz1rlanmas1 istenmez. Ancak, proje r;:all9masmda ba9ans1zhk veya diger nedenlerle 

sorunlar ortaya r;:1kmas1 durumunda, proje yurutocoso durumun ortaya 9IktIgI tarihten itibaren en ger;: 1 

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

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

sonur;: raporunun BAPSIS Ozerinden BAP Komisyonuna sunulmas1 zorunludur. Sonur;: raporlan 

dogrudan BAP Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek projenin ba9anh say1llp say1lmayacagma karar 

verilir. Ancak, Komisyon gerekli gordugO durumlarda hakem g6r091erine de J ~~l.lra.~~ 
degerlendirmesini tamamlayabilir. 

1
/' ~ · l • C -;,,'-., 

Bu kapsamdaki projelerin sonur;:larmm bilimsel yayma d6n09torulmesi zorunlulugu lfu_~~n,r:1,'Y,.~ad-t _ \ 

Ancak, proje sonur;:larmm bilimsel bir toplant1da (kongre, sempozyum, ogrenci kongre~i, _,YQ'.)(~~~r~~:S,.~ · }! 
'1 ' " _,. / ,. 't/J 
~~ ~, ... , • ,t. • •, I • 

j ~ ,, .'. i;: ~ ':,l ~ -._; _,r{ 
.... .. ' . '. - . t;,-:-,,"' 

Muh~@:af'ADAK 
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beklenir. 
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Ek-1.Proje Ba~vu_rusu Gercekle~tirecek Ara!)t1rmacllar icin Ac1klamalar 

A. Proje Ba!)vurusunu Sorunsuz ve Kolayca Yapabilmek icin Oneriler 

• Proje ba~vurusu yapabilecek ki9ilerin ogretim uyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya esdeger 
egitimini tamamlam1§ ara9t1rmac1lar oldugunu goz onunde bulundurunuz. 

• Oniversitemiz mensubu olan proje ekibinin Akademik Veri Yonetim Sistemi (AVESIS) bilgilerinin 

eksiksiz olarak guncellenmi9 oldugundan emin olunuz. 

• Projede yer alacak, yurt i<;:inden veya yurt d19mdan ara9t1rmac1lann, idari kadrolardaki personelin 

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

• BAP Koordinasyon Birimi Proje Surei;;leri Yonetim Sisteminden temin edeceginiz proje torune 

uygun Proje Ba9vuru Formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra pdf formatma donu9torunuz. 

• Proje kapsammda talep edeceginiz makine te<;:hizat ve tom malzemelerin teknik ozelliklerini i<;:eren 

Teknik $artname Dosyasm1 word formatmda haz1rlaym1z. 

• Cah9ma kapsammda kitap satin ahnmas1 talebiniz var ise, Oniversitemiz Merkez Kutophanesinden 

ilgili kitaplann ahmma ihtiya<;: duyulduguna dair onayh bir yaz1 ahrnz ve pdf formatmda bilgisayar 

ortamma aktarm1z. 

• Talep edilecek proje but<;:esine temel te9kil edecek olan Proforma Faturalan temin ediniz ve pdf 
formatmda bilgisayar ortamma aktanrnz. 

• Proje kapsammda talep edilecek her bir harcama kaleminin KDV hari<;: birim fiyat1n1 ve KDV oramrn 
proforma fatura ile uyumlu olarak belirleyiniz. 

• Proje konusu gerektiriyor ise Etik Kurul Onay Belgesini temin ediniz ve pdf formatmda bilgisayar 
ortamma aktanniz. 

• Hayvanlar 0zerinde yap1lacak deneysel <;:ah9malann soz konusu olmas1 halinde, ara9t1rmac1lardan 

en az birinin "Laboratuvar Hayvan, Kul/anim Sertifikast" na sahip olmas1 zorunlugu bulundugunu 

goz oni.inde bulundurarak ilgili sertifikay1 pdf formatlnda bilgisayar ortamma aktanniz. 

• Eger <;:ah9manm belirli k1s1mlan ba9ka bir merkezde gen;ekle9tirilecek ise ilgili merkezden kabul 
yaz1s1 temin ediniz ve pdf formatmda bilgisayar ortamma aktanrnz. 

B. Ozgecmi!) Bilgilerinin Guncellenmesi 

Oniversitemiz mensubu olan ara!)tIrmacllar: Proje ba9vurusu geri;;ekle9tirecek veya herhangi bir 

projenin ekibinde yer alacak i.iniversitemiz mensubu ara9t1rmac1lann, AVESiS yaz1hm sistemindeki 

bilgilerini ti.imi.iyle gi.incellemeleri zorunludur. Yurutoculerin proje ba9vuru a~amasmda ORCID ID, Web 

of Science Researcher ID, Scopus Author ID bilgilerini AVESIS'e girmeleri zorunludur. 

Yurt icinden veya yurt d1~mdan ara!)tIrmacIlar: Oniversitemizin akademik kadrolannda bulunmayan 

diger ara§t1rmac1lann temel kimlik ve ileti9im bilgilerine ilave olarak, ozgei;;mi~ dosyalannm ba9vuru 

esnasmda sisteme yi.iklenmesi gerekmektedir. 
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C. Proje Ba§vurusu Yaparken Sisteme Yuklenmesi Zorunlu Olan Belgeler 

Ba9vurularda Proje tori.lne gore sisteme yuklenmesi gerekli belgeler a9ag1da belirtilmi9tir. Ba9vurularda 

kullarnlacak Proje Ba9vuru Formu, Beyan Formu ve Birim Uygunluk Formu gibi standart formlar BAPSIS 

Sisteminde Gerekli Belgeler meni.lsi.l altmda verilmi9tir. Ara9t1rmac1lann ba9vuru yapacaklan destek 

programma uygun formlan kullanmalan zorunludur. 

1. Tum Proje Turleri ic;in Yuklenmesi Zorunlu Olan Belgeler 

a. Proje Ba§vuru Dosyas1: BAPSIS Ozerinden proje tori.lne uygun ba9vuru formu indirilmeli ve 

tom bilgi alanlan eksiksiz doldurulduktan sonra pdf formatmda sisteme yuklenmelidir. 

b. Etik Kurul izin Belgesi: Yalrnzca gerekli olan projeler ic;:in projeye uygun olarak almm19 24 

aydan daha eski tarihli olmayan etik kurul belgesi sisteme yi.lklenmelidir. 

c. Proforma Faturalar veya Teklif mektuplari: Talep edilen tom mal, malzeme ve hizmet 

altmlanna yonelik proforma fatura veya teklif mektuplan sisteme yuklenmelidir. Yaln1zca 

seyahat destegi talep edilen proje ba9vurularmda proforma fatura veya teklif mektubu talep 

edilmemektedir. Proforma fatura ve teklif mektuplan ile ilgili ar;:1klama ilerleyen k1s1mlarda 

verilmi9tir. 

d. Teknik ~artname Dosyas1: Seyahat d19mdaki tom mal, malzeme ve hizmet ahmlan ic;:in 

teknik 9artname hazirlanmas, ve Microsoft Word formatmda sisteme yi.lklenmesi zorunludur. 

Teknik 9artname hazirlarken dikkat edilmesi gereken hususlar ilerleyen ba911klarda 

ar;:1klanm19tir. 

2. Proje Turlerine Gore Sisteme Yuklenmesi Zorunlu Olan Belgeler 

a. <;ok Disiplinli Oncelikli Alan Ara§t1rma Projeleri ic;in: Daha once yi.lrutolerek ba9anh bir 

9ekilde kapat1lm19 bir TOBITAK projesinde (1002 ve PTi d19mda bi.ltr;:esi 50.000 TL' nin altmda 

olan projeler haric;:) SANTEZ, Kalkmma Ajanst, KOSGEB, yi.lri.ltoci.l, ticari olmayan ulusal ve 

uluslararas1 bilimsel topluluklar, AB, NIH, destekli ara9t,rma projelerinde yurOtocO veya 

ara9t1rmac1, Faz 1, 2 ve 3 klinik c;:alt9malarda sorumlu ara9tirmact olarak gorev almt9 olmast 

zorunludur. AB destekli ara9tirma projesinde yi.lrOtoco veya ara9t1rmac1 olarak gorev ald1g1na 

dair resmiyet arz eden bir beige sisteme yi.lklenmelidir. TOBITAK, TOBA gibi kurumlardan odi.ll 

alm19 ara9t1nc1lar ic;:in bu ko9ullar aranmaz. 

b. Kat1hmll Ara§tirma Projeleri ic;in Ortakhk Sozle§mesi: Ara9t1rmac1lar ve i9birligi yaptlan 

kurumun yetkilileri arasmda duzenlenen i9birligi protokoli.l imzalanmt9 olarak pdf formattnda 

sisteme yi.lklenmelidir. /;;~~~ 
::ly~ ~~ \ . (__,~ ,,. ' :~, 

c. Lisansustu Tez Projeleri ic;in Ara§tirmac1 Beyan Formu ve Feragatnary/e F~'1J;'J;.i:lgi_!i ·, 

alanlan lisansi.lsti.l tez c;:ah9masmm yorotuldugo enstito/faki.llte tarafmdan onayl~nan'' '. ( _~ <::-) -~ · k-
- C #' \ ~ :';,:.-,. f 1,,11,. 1 
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Ara9t1rmac1 Beyan Formu ba§vuru a§amasrnda pdf formatrnda sisteme yOklenmelidir. 

Ogrencinin devams1zhg1 ve/veya tezi b1rakmas1 halinde tez konusunun ara§trrma projesine 

d6n09torOlmesine izin veren feragatname formu eklenmelidir. 

d. Kariyer Ba§lang1c Destek Projeleri icin Beyan Formu: BAPSIS Sisteminde Gerekli 

Belgeler menOsO alanrndan indirilecek ilgili Beyan Formu doldurulup imzaland1ktan sonra pdf 

formatrnda sisteme yOklenmelidir. 

e. Uluslararas, Ara§t1rma i§birligi Projeleri icin: Yurt dr§mdan i9birligi yaprlacak ara§t1rmac1 

veya ara§trrmacmm g6rev yaptrg, birim tarafmdan imzalanm,9 olan ve yaprlacak i9birliginin 

kapsamm, yans,tan Davet/l9birligi Yaz1s1 ve Birim Uygunluk Formu pdf formatrnda sisteme 

yOklenmelidir. BAPSIS Sisteminde Gerekli Belgeler menoso alanmdan indirilecek Birim 

Uygunluk Formu ara9t1rmacmm g6rev yapt1g1 birimin yetkililerince de onaylanmr§ olmahd1r. 

f. Lisans Ogrencisi Kat1hmh Ara§t1rma Projeleri icin: Ara9t1rmac1 Beyan Formu ve projede 

g6rev alan 6grencilere ait gOncel tarihli ogrenci belgeleri ile AEP ogrencileri i9in AEP Ogrencisi 

oldugunu gosteren belgenin ba9vuru a9amasmda pdf formatmda sisteme yOklenmelidir. 

9. Performansa Dayah Olarak Yuksek Butc;e Limiti ile Ba§vuru Gerc;ekle§tirilen Projeler 
lcin: 

(a) TOBITAK veya AB Horizon Proje Ba9vurusuna dayah olarak, yOksek bOt9e limiti ile 

ba§vuru yaprlan projeler i9in, ba9vurunun bi9imsel incelemeden ge9erek bilimsel 

degerlendirme a9amasmda desteklenmesinin uygun bulunmad1gm1 gosteren beige sisteme 

yuklenmelidir. TOBiTAK Proje ba9vurulannrn C seviyesinde puan ile reddedilmi9 olmas, ve 

sunulacak belgelerin bu hususu dogrulamaya yeterli dOzeyde bilgi i9ermesi zorunludur. 

(b) Diger kurumlarca desteklenerek ba9anyla kapat1lm19 projelere dayah olarak yOksek bot9e 

limiti ile ba§vuru yap,lan projeler i9in, projenin ba9anyla kapat1ld1gma dair beige ile 

ara9t,rmacmm yOrOtocO olarak g6rev yapt1gm1 ve proje bOt9esini g6steren belgeler sisteme 

yuklenmelidir. 

(c) Tescil edilmi9 patentlere dayah olarak yOksek bOt9e limiti ile ba9vuru yaprlan projeler i9in, 

patent tescil belgesi ile hak sahibi olan kurum mensubu ara9t1rmac1lann muvafakat 

verdigine dair Beyan Formu sisteme yOklenmelidir. 

(cl) ISi indekslerinde taranan dergilerde ger9ekle9tirilen yaymlara dayah olarak yOksek bOt9e 

limiti ile yaprlan ba9vurularda, ilgili yaymlann dogrulugu ve bu yayrnlar ile ko9ullann 

saglanrp saglanmad191 BAPSIS ve AVESIS sistemleri Ozerinden otomatik olarak kontrol 

edildiginden, bu tor durumlar i9in ek bir beige talepedilmemektedir. 

3. Onemli Hat,rlatmalar 

a. YOklenecek dosyalar i9in mOmkOn oldugu kadar krsa isimler kullanrlmah ve dosya isi!J'.lJef.iooe,' 
. ,1/ ~---~ ?,-""\,c ~ 

TOrk9e karakter kullanrlmamahdrr. ./ .,,
1 1 . L,' u- '\,. 

/l ,-,,,----....... .\ 
'i • ·>... ... 

b. Yaprlacak degerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun g6rulen projelerin .~a§lat,1!~/fm~}'\ -~ . t 
. :·· \ , .. ;:-,-' . .... j 
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19m, ba9vuruda sisteme yi.iklenen belgelerin BAP Koordinasyon Birimine sunulmas1 

gerekeceginden beyan formu, proforma fatura, etik kurul belgesi, kabul yaz1s1 , teknik 9artname 

vb. belgelerin as1llann1 muhafaza ediniz. 

D. Yakla~1k Maliyet ve Proforma Fatura 

Proje ba9vurusunda bulunan ara9t1rmac1lann, talep edecekleri bi.it<;:eyi olu9tururken, lhtiya9 duyulan her 

ti.irli.i mal, 

IP. llgili mevzuat geregi yakla91k maliyetin tespitinde a9ag1daki fiyatlar esas ahnmaktad1r: 

• Kamu idare ve mOesseselerince maim ozelligine gore belirlenmi9 fiyatlar, 

• lhaleyi yapan idare veya diger idareler tarafmdan ger9ekle9tirilmi9 ayni veya benzer mal 

ahmlanndaki fiyatlar ve i.icretler, 

• ilgili meslek odalan tarafmdan belirlenmi9 fiyatlar, 

• Piyasada ihale konusu mah i.ireten ya da pazarlayan geri;:ek veya tOzel ki9ilerden ah nan 

proforma fatura. 

Proforma fatura teklif mahiyetindedir. Firmalar, proforma fatura ile maim miktanni, birim fiyatm1 ve vergi 

oranm1 tespit etmi9 ve ara9tirmac1ya bildirmi9 say1hr. Ara9t1rmac1lann, proje bi.it9elerini temin edecekleri 

proforma faturalan temel alarak belirlemeleri ve ba9vuru a9amasmda bu belgelerin pdf dosya 

ara9t1 rmac1 Ian n 

Alma BolOmO'ne teslim etmeleri de zorunludur . ..,Ka=======--===:::..:...a===-=-.a.=a.,::==-== 

E. Etik Kurul Onay Belgesi 

Onerilen projelerin etik kurallara ve Ege Oniversitesi Bilimsel Ara9t1rma ve Yaym Etigi Yonergesinde 

belirtilen hususlara uygun ve orijinal olmas, gerekir. Aynca gerekli ti.im yasal izinleri almak proje 

yurutOcOsOnOn sorumlulugundadir. Projenin ba9vuru a9amasmda etik kurula ba9vuru yap1ld191n1 

gosteren beige yeterlidir. Ancak projenin yOrurluge girmesi ii;:in etik kurul onay belgesinin ahnm19 olmas1 

ve sisteme yOklenmesi zorunludur. 

Etik kurul belgesi gerekli olan projelerde, Etik Kurul onay belgesinde projeye destek veren kurumun 

Bilimsel Ara9tirma Projeleri koordinatorlOgO olarak belirtilmesi zorunludur. 

insanlar ve hayvanlar Ozerinde yap1lacak ara9t1rma ve uygulamalar i9in ilgili birimlerin Etik Kurullanndan 

onay ahnm19 olmas1 zorunludur. 

Sosyal ve be9eri bilimler alarnnda, dogrudan veya elektronik ortamda ger9ek ki9ilerin }~::'~~ 

kat1hm1yla, her tOrlO anket, test, ol9ek, mOlakat, gozlem, resim, i;:izim, video film ve ses kayg,.,.nit¢11lin~k~. '¾., 
veri toplama yontemleriyle yap1lacak bilimsel ara§tirma ve 9ah§malarda, Ege Oniver~ft~si s 9,~¥t(·,~e \ 

t1 .-~ , • I \ , # 

Be§eri Bi limier Etik Kurulundan onay almm1§ olmas1 zorunludur. : 0
• ., i (. . ·;.! l " t 

3s \ ~, --,;·--\·; ,./ / l 
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Etik kurul onayr gerektiren projeler ic;:in proje yOrOtocOlerinin son yirmi dort ay ic;:erisinde ahnmr:;; Etik 

Kurul Onay belgesini ba:;;vuruda sisteme yuklemesi ve desteklenmesine karar verilen projeler ic;:in ilgili 

belgenin aslm1 veya yetkili mercilerce onaylanm,$ bir nOshasmr BAP Koordinasyon Birimine teslim 

etmeleri zorunludur. Gerekli olmas1 halinde BAP Koordinasyon Birimi tarafrndan ash gorOlmek suretiyle 

kopyasr alrnrp belgenin ash ara$t1rmac1ya iade edilebilmektedir. 

Etik Kurul Onaylari lie ilgili Yard1mc1 Bilgiler: 

1. Oniversitemiz Etik Kurul ve Komisyonlannm gorev alanlan ve ilgili mevzuat hakkrnda kapsamh 

bilgiler http://www.aek.med.ege.edu.tr/klinik/ ve http://egebayek.ege.edu.tr/ internet adresleri 

Ozerinden yay1mlanmaktad1r. 

2 Proje ba$vurulannda temin edilmesi gereken Etik Kurul Onay Belgesi insanlar Ozerinde 

yOrOti.ilecek ara$trrma projelerinde iyi klinik uygulamalan ve ilgili mevzuatta ac;:1klanan kurallar 

dahilinde veya deney hayvanlartntn ara$trrmada kullanrmlan ile ilgili mevzuatta ac;:1klanan 

ko$ullarda ba$vurunun niteligine gore belirlenen yerde, gerc;:ekle$tirilebilecegine dair Etik 

Kurul'un olumlu kararrnr gosteren yaz1d1r. Olkemizde insanlar Ozerinde yaprlacak klinik 

ara$trrmalarda Ti.irkiye llac;: ve Trbbi Cihaz Kurumu (TITCK)' ndan da ( http://www.titck.gov.tr/) 

izin alrnmasr gereklidir. 

3. "llac;: ve Biyolojik Orunlerin Klinik Ara$t1rmalan Hakkrnda Yonetmelik" te yer alan ilac;:, trbbi ve 

biyolojik OrOnler ile bitkisel OrOnler ve Trbbi Cihaz Klinik Ara9trrmalan Yonetmeligi'nde ac;:rklanan 

trbbi cihazlarda Oniversitemizde yaprlacak c;:ah:;;malar ic;:in Ege Oniversitesi "Klinik Ara9trrmalar 

Etik Kurul" onay1 ve TiTCK izni gereklidir. 

4. "llac;: ve Biyolojik OrOnlerin Klinik Ara9trrmalan Hakkrnda Yonetmelik" kapsamrnda bulunan 

biyoyararlanrm ve biyoe9degerlik c;:ah9malannda "Biyoyararlanrm-Biyoe9degerlik <;ah9malan 

Etik Kurul" onayr ve TiTCK izni ahnmahdrr. 

5. "llac;: ve Biyolojik OrOnlerin Klinik Ara9trrmalan Hakkrnda Yonetmelik ile Trbbi Cihaz Klinik 

Ara§trrmalan Yonetmeligi'ne gore yaprlacak ara§trrmanm/c;:ah§manm yOrOtolmesi ic;:in sorumlu 

ara9trrmacrnrn ara$trrma konusu ile ilgili dalda uzmanhk veya doktora egitimini tamamlamr9 

hekim veya di:;; hekimi olmasr gerekli oldugundan, Etik Kurul Onay belgesinde ve ba§vurusu 

yaprlan projede ba:;;hklar, aynca sorumlu ara:;;t1rmac1 ve proje yorotoci.isi.i aynr olmahdrr. 

6. "Kozmetik Oron veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Gi.ivenlilik <;ah§malan ile Klinik Ara9t1rmalan 

Hakkmda Yonetmelik" kapsamma gore gonOIIOler Ozerinde yaprlacak akademik c;:ah$malarda 

Kozmetik Klinik Ara$trrmalar Etik Kurulu'ndan izin ahnmasmr takiben TiTCK'na ba§vuru 

yap1larak, onay alrnmas1 gereklidir. Bu c;:ah:;;malarda aynr zamanda proje yorotocoso olmas1 

gereken sorumlu ara§t1rmac1, c;:ah§ma veya ara§trrma konusu ile ilgili dalda, c;:ah:;;ma veya 

ara:;;t1rmanrn gerektirdigi seviyede egitimini tamamlam1:;;, c;:ah§ma veya ara$t1rmay1 yOrOtecek 

ki$i olup, ba$vurusu yap1lan proje ve izin belgesindeki ba:;;hgm aynr olmas1 istenmektedir. 
~~ 

Insana bir hekimin dogrudan mOdahalesini gerektirmeyen ara:;;t1rmalan, gozlelJl-tel c1~~~;~ ,_, 7. 

anket c;:ah:;;malannr, dosya ve gorOntO kay1tlan gibi retrospektif ar:;;iv taranJfolan d9_bj1::;:plrtiak 
~ . , ' p : \ ... 

Ozere giri$imsel olmayan c;:ah$malan ic;:eren projelerin ba:;;vurusunda da Klini~ Ar~~ti; ~~~~r~i[ :: 
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Kurulundan onay alinmahd1r. 

8. insan beden buti.inlugune mudahale i9ermeyen, biyolojik materyallerin kullarnlmad1g1, gozlemsel 

ve betimsel nitelikte (olc;:ek/skala c;:ah9malan, anketler, dosya taramalan , sistem- model 

geli9tirme 9ah9malan, veri kaynaklan taramas1, web uzerinden yap1lan anketler gibi) insanlarla 

yurOtOlen ara9t1rma projelerinde Ege Oniversitesinin ilgili Etik Kurulundan onay ahnmahdir. 

9. "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullannin Cah~ma Usul ve Esaslanna Dair Yonetmelik ile 

"Deneysel ve Diger Bilimsel Amac;:lar ic;:in Kullarnlan Hayvanlann Refah ve Korunmasina Dair 

Yonetmelik" kapsammda yer alan deney hayvarn veya canh hayvan Ozerinde uygulanacak 

prosedurleri i9eren projeler i9in Ege Oniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'ndan onay 

belgesinin ahnm1~ olmas1 gereklidir. Oniversitemiz d19mda hayvanlar Ozerinde ger9ekle9tirilecek 

ara~tirmalarda Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Onay belgesi deneylerin yap1lacag1 yerdeki 

Etik Kurul'dan ahnmahd1r. Hayvanlar ile ilgili c;:ah~malarda proje ekibinde hayvanlan 

prosedOrlerde kullanmaya yetkili ve kullarnm sertifikas1 olan ara~t1rmac1 yer almahdir. Deney 

hayvanlannin kullan1mm1 ic;:eren ara~t1rma projesinde Hayvan Deneyleri Yerel Etik KuruluOnay1 

ahnd1ktan sonra projede ve c;:ah~maya kat1lacak ki~ilerdeki degi~iklikler ilgili etik kurula yaz1h 

olarak bildirilmeli ve onay1 almmahd1r. 

10. Etik Kurul onay belgesi, ba~vuru tarihine gore son iki y1l i9inde ahnm1~ olmahd1r. Etik Kurul onay1 

ve gerektiginde TITCK izni almmam19 projelerin ba~vurulan i91eme konulmaz ve iade edilir. Proje 

ba~vurusu kabul edilirse, Etik Kurul Onay1 ve diger izin belgelerinin ash BAP Koordinasyon 

Birimi'ne teslim edilmelidir. Etik Kurullardan Onay ahnd1ktan sonra proje kapsammda ve 

c;:ah9maya kat1lacak ki~ilerdeki degi~iklikler ilgili etik kurula yaz1h olarak bildirilmeli onay ahnmah 

ve BAP Koordinasyon Birimine degi~iklikler ve belgeler ile birlikte sunulmahd1r. 

F. Projelerin Degerlendirme Sureci 

1. YOruti.icO tarafmdan Proje Sore9leri Yonetim Sisteminde Taslak Proje onerisi 9ah~masm1n 

ba~lat1 lmas1, 

2. Hazirlanan proje taslak 9ah9masinm yOrOtOcO tarafmdan Proje SOrec;:leri Yonetim Sistemi 

uzerinden On Ba9vuru' ya don09ti.irulerek, BAP Koordinasyon Birimine sunulmas1, 

Not: Ba~vuru yapan ara9tirmac1lar sistem tarafmdan otomatik olarak Oretilen e-posta mesaj1 ile 

bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme e-postas1 ahnmamas1 durumunda sistem uzerinden 

ba~vurunuzu kontrol ediniz. 

3. BAP Proje Ofisinin, on ba~vuru Ozerinde teknik/bic;:imsel inceleme yapmas1. Eksiklik ya da sorun 

bulunmayan projelerin Ba9vuru Projesi olarak nitelendirip, BAP Komisyonu degerlendirmesine 

sunulmas1; eksiklik ya da sorun bulunan ba9vurularin proje yurOtocOlerine iadeedilmesi, 

4. Projenin Komisyon Oyesi degerlendirmesine sunulmas1, 

5. Gerekli olan projeler ic;:in ba~vurunun hakem degerlendirmesine gonderilmesi, 
-:~_:;-':':~~ 

-~ <Y, {(7 ~" 
l.'/ ~ .•• • '-.I ,; . ..i~ ... ' . .. 6. Komisyon Oyesi tarafmdan degerlendirme sonucunun Komisyona sunulmas1, 

t ... ~{-::~ ·,.\ "-.:11 ,~ -~ 
~: ..... .··• \ \~:i,..-' i ~ J 

8. Komisyonda degerlendirme yap1larak projenin desteklenip desteklenmeyecegine·:karar.:"ved@esi...' J 
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7. Gerekli ise, yOrOtocuden proje uzerinde revizyon yapmas1rnn talep edilmesi, 



on-

Proje tOrlerine 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 Sozle9mesinin ilgili Rektbr Yard1mc1s1 tarafmdan onaylanmas1 zorunludur. Proje 

Sbzle~mesi dosyalan BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmekte ve Birim tarafmdan Rekti:ir 

Yard1mc1s1n1n Onayma sunulmaktad1r. 

A. Tum Proje Turleri i~in Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler 

1. Sozle§me Dosyas1: BAPSIS 0zerinden indirilecek ve proje yurutucoso tarafmdan ilgili alanlan 

doldurulacakt1r. Sozle9me, proje y0rOtOc0s0 ve varsa diger imza alanlan ilgililerce imzalanm19 

olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Projenin onaylanmasmdan sonra en gee;: 1 

ay ic;:erisinde s6zle9me imzalanmayan projeler iptal edilir. 

2. Etik Kurul izin Belgesi: Gerekli olan projeler ic;:in belgenin ashnm veya yetkili mercilerce 

onaylanm19 nushasmm teslim edilmesi zorunludur. 

3. Proforma Faturalar veya Teklif mektuplar1: Projenin ba9vuru a9amasmda sisteme yuklenen 

proforma faturalarm as1llan BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Belgelerin firma 

tarafmdan ka9elenmi9, imzalanm19 ve BAP Koordinasyon Birimine hitaben d0zenlenmi9 olmas1 

gereklidir. 

4. Teknik ~artname Dosyas1: Komisyon tarafmdan onaylanan teknik :;,artname dosyasmm yaz1c1 

c;:1kt1s1 her sayfas1 proje y0rutOcoso tarafmdan imzalanm19 ve son sayfas1 proje yurotocosonon 

unvarn, ad1 soyad1 ve tarih de belirtilmek suretiyle imzalanm19 olarak teslim edilmelidir. Projenin 

ilerleyen surec;:lerinde zorunluluk olmas1 durumunda onaylanan botc;:e kalemi ic;:erigine sad1k 

kalmak ko:;,uluyla, teknik 9artnamelerin SAP Koordinasyon Biriminin bilgisi dahilinde 

guncellenebilmesi m0mkund0r. Bu durumda, guncel teknik 9artname dosyalanrnn Satin alma 

Talebi men0s0nden Word formatmda (*.doc) sisteme yuklenmesi ve yaz1c1 c;:1kt1smm imzah olarak 

Birime teslim edilmesi zorunludur. Seyahat d19mdaki, satin almmas1 talep edilen tOm mal, malzeme 

ve hizmetlerle ilgili olarak teknik 9artname bulunmas1 zorunludur. Teknik 9artname dosyas1 Ek-

4'de belirtilen ilkelere uygun olarak haz1rlanmahd1r. 

B. Proje Turlerine Gore Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler 

1. <;ok Disiplinli Oncelikli Alan Ara§t1rma Projeleri k:in: Daha once yurotulerek ba9anh bir 9ekilde 

kapat1lm19 veya ba9vuru anmda y0r0mekte olan en az bir TOBiTAK, SANTEZ, Kalkmma Ajans1 , 

KOSGEB, ticari olmayan ulusal ve uluslararas1 bilimsel topluluklar, AB, NIH, destekli ara9t1rma 

projelerinde y0r0tOcO veya ara9t1rmac1, Faz 1, 2 ve 3 klinik c;:ah9malarda sorumlu ara~~ai:.._~ 

gorev alm19 olmas1 zorunludur. TOBITAK, TOBA gibi kurumlardan od0I alm19 au,;tmt;l~r' ~ "'b1i\, 
... !· ,-~ ·.l. 

ko9ullar aranmaz. Ba9vuru formunda, GAP projelerinde istenen belgelere ilave/ olarak .·o~'ko'~~lun '\ 
' ·\ . ·'" f .h~· ~• . '\ 

sagland1gm1 gosteren ve resmiyet arz eden belgenin/belgelerin de 01 Ka nakh . Orev , . , . _o_ ~ ~ 
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sisteme yOklenmesi ve desteklenmesine karar verilen ba9vurular ic;in bu belgelerin ashnin veya ash 

ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanm,9 birni.ishasmm BAP Koordinasyon Birimine teslim 

edilmesi zorunludur. TOBITAK projelerinde 1002 ve PTI d19tnda botc;esi 50.000 TL'nin altmda olan 

projeler kabul edilmez. 

2. Kat1hmh Ara§tirma Projeleri i~in Ortakhk Sozle~mesi: Ara~t1rmac1lar ve i9birligi yap1lan 

kurumun yetkilileri arasmda di.izenlenen i9birligi protokolOni.in imzalanm,9 ash Birime teslim 

edilmelidir. 

3. Lisansiistu Tez Projeleri ic;;in Ara§t1rmac1 Beyan Formu: ilgili alanlan lisansOsti.i tez 

c;ah9masmm yOri.itOldi.igO enstiti.i/faki.ilte tarafmdan onaylanan Ara9t1rmac1 Beyan Formu Birime teslim 

edilmelidir. Ogrencinin devams1zlig1 ve/veya tezi birakmas, halinde tez konusunun ara§tirma 

projesine don09ti.ir0lmesine izin veren feragatname formu teslim edilmelidir. 

4. Kariyer 8a§lang1c;; Destek Projeleri ic;;in Beyan Formu: Ba9vuru a9amasmda sisteme yi.iklenen 

Ara9t1rmac1 Beyan Formu BAP Koordinasyon Birimi'ne teslim edilmelidir. 

5. Uluslararas1 Ara§tirma i§birligi Projeleri ic;;in: Ba9vuru a9amasmda sisteme yOklenen 

DaveUi9birligi Yaz1s1 ve Birim Uygunluk Formu BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 

6. Lisans Ogrencisi Kat1hmh Ara§t1rma Projeleri ic;;in: Ara9t1rmac1 Beyan Formunun imzalanm19 

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 Yiiksek Biitc;;e Limiti ile Ba§vuru Gerc;;ekle§tirilen Projeler ic;;in: 

a. TOBITAK veya AB Horizon Proje Ba§vurusuna dayah olarak, yOksek bOtc;e limiti ile ba§vuru yap1lan 

projeler ic;in, ba9vurunun bi9imsel incelemeden gec;erek bilimsel degerlendirme a9amasmda 

desteklenmesinin uygun bulunmad191n1 gosteren beige Birime teslim edilmelidir. 

b. Diger kurumlarca desteklenerek ba9anyla kapat1lm19 projelere dayah olarak yOksek bOtc;e limiti ile 

ba§vuru yap1lan projeler ic;in , projenin ba§anyla kapat1ld1gma dair beige ile ara9tirmacmm 

yOrOti.icO olarak gorev yapt1gm1 ve proje botc;esini gosteren belgeler Birime teslim edilmelidir. 

c. Tescil edilmi9 patentlere dayah olarak yOksek bOtc;e limiti ile ba§vuru yap1lan projeler ic;in. patent 

tescil belgesi ile hak sahibi olan kurum mensubu ara9t1rmac1lann muvafakat verdigine dair Beyan 

Formu Birime teslim edilmelidir. 

d. ISi indekslerinde taranan dergilerde gen;:ekle9tirilen yaymlara dayah olarak yOksek bOtc;e limiti ile 

yap1lan ba§vurularda, ilgili yaymlann dogrulugu ve bu yaymlar ile ko9ullann saglanip 

saglanmad191 BAPSiS ve AVESIS sistemleri Ozerinden otomatik olarak kontrol,,~l~Jf.'~~ 

tor durumlar ic;in ek bir beige talep edilmemektedir. /· ~ •• ~ ..... ~ '\-. 
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Ek-3. Harcama i~lemleri ile ilgili Actklamalar 

A. Genel Hususlar 

1. Tom harcama i§lemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafmdan yOrOtolmektedir. Ara§tirmacllann 

kurumlardan veya firmalardan muhtelif OrOnleri veya hizmetleri kendilerinin almast ve bu tor harcamalar 

igin odeme talep etmeleri mevzuata aykmd1r. Bu tur harcamalardan ara§t1rmac1lar sorumlu olup, Birim 

tarafindan herhangi bir odeme gergekle§tirilemez. 

2. Proje kapsaminda satin alma i§lemlerinin ger9ekle§tirilebilmesi i9in, satin alinmas1 istenen mal ve 

hizmetleri belirten "Satin Alma Talep Formu" Proje SOregleri Yonetim Sistemi Ozerinden olu§turulmah ve 

yaz1c1 91kt1s1 1slak imzah olarak BAP Koordinasyon Birimi Satin Alma Ofisi' ne teslim edilmelidir. 

3. Seyahat harcamalannin odenmesi ancak Yonerge ve Uygulama Esaslannda belirtilen usuller 

9er9evesinde ger9ekle§tirilebilir. Ara§t1rmac1lann gerekli on i§lemleri ger9ekle§tirmeden yapacaklan 

seyahatlerin giderleri igin odeme yap1lmas1 mOmkOn degildir. 

4. Onaylanan proje plan1nda seyahat harcama kaleminde bulunan bOt9e tutarlan ba§ka bir mal veya 

hizmet ahmina aktanlamaz. 

5. Sonu9 raporu teslim edilen ve Komisyonca karara baglanan projeler kapsaminda herhangi bir 

odeme ger9ekle§tirilemez. 

6. Onaylanan proje bOtge planinda bulunmayan herhangi bir mal veya hizmet igin harcama yap1lmas1 

mOmkOn degildir. Zorunlu nedenlerle harcama kalemlerinde degi§iklik yap1labilmesi ancak BAP 

Komisyonunun onay vermesi durumunda mOmkOndOr. 

7. Onaylanan bot9eler yalntzca proje planinda belirtilen mal veya hizmetlerin kar§tlanmasina y6nelik 

olup, projeler i9in bOtgenin tamaminin 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. Ara~t1rmac1lar teslim tutanaklannt veya faturalan ancak s6z konusu mal veya hizmetleri eksiksiz 

olarak teslim almalan durumunda imzalamahdtrlar. Ara§ttrmac1larin tom OrOnleri teslim almadan, kendi 

talepleri dogrultusunda veya firmalann taahhOtlerine itimat ederek s6z konusu form veya belgeleri 

imzalamalan kendilerine yasal sorumluluklar dogurmaktad1r. Dolay1s1yla bu tor durumlarda ortaya 

91kabilecek kamu zararlanndan ara§tlrmac1lar sorumludur. 

9. Ara§t1rmac1lann soz konusu ahm i§lemine konu olan ve resmi evraklarda belirtilen mat veya 

hizmet ahmlarinin yerine ba§ka OrOnler veya hizmetler almas1 mevzuata aykm olup, bu tor durumlar 

yasal sorumluluk dogurmaktad1r. 

10. Satin ahnacak mal veya hizmetler i9in firmalar tarafindan teklif edilen OrOnlerin §artnamelere 

uygunlugundan ara§ttrmac1lar sorumludur. 

B. Satin alma I Harcama Talep Formu 
~--,:;•~ 

Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak satin alma i§lemlerinin ba§lat1labiln;ii'si it;,i~ pfm'\'# "'-~ 
~y ' \l 

yOrOtocOlerinin, otomasyon sistemine kullanic1 adt/§ifresi ile giri§ yaparak ilgili pr§'1~1efi,n7~;;~§l~, , 

Harcama l§lemleri menOsOnden satin alma talep formunu haz1rlayarak sistem fo;erind~_FJ, ~~ ·_:. \; 
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Koordinasyon Birimine iletmeleri ve yaz1c1 91kt1s1rn imzalayarak Birime ula$t1rmalan gerekmektedir. Tum 

but9e kalemlerinin satin alma i$1emlerinin projenin ba$lang1cinda veya ayni dilek9ede talep edilmesi 

zorunlu degildir. Projenin 9ah$ma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satin alma/harcama 

talebinde bulunulmas1 mumkOndur. 

C. Yurtici ve Yurtd•~• Gecici Gorev Yolluklari ile ilgili Hususlar 

30 gunu a$mayan ge9ici gorev yollugu hesaplamalannda genel olarak 6245 Say1h Harc1rah Kanunu'na 

gore i$1em yap1hr. Ancak, baz1 destek programlan kapsaminda uygulanacak seyahat destekleme 

ilkelerine yonelik a91klamalar ilgili ba$hklar altmda verilmi$tir. Mali mevzuat geregince, a$ag1daki ilkelere 

uygun olarak ger9ekle$tirilmeyen seyahatler i<;in herhangi bir odeme yap1lmas1 mumkun degildir. 

1. Ara9tirmac1lar, ilgili seyahat i<;in izinli ve gorevli say1labilmeleri amac1yla gorev yapt1klan birime 
dilek9e ile ba9vurmahd1r. Talep eden ara$tirmac1lar i9in BAP Koordinasyon Birimi tarafindan 
saglanacakdestege yonelik resmi yaz1 verilmektedir. 

2. llgili birim yonetim kurulu karan ve RektorlOk Olurunun seyahat tarihinden once ahnmas1 
zorunludur. 

3. Ara$tirmac1lar, Komisyon tarafindan onaylanan seyahat destegini kullanmak uzere, BAPSIS 
sistemi uzerinden n I QnO on olu9turacaklan harcama talebini 
elektronik ortamda ve yaz1c1 91kt1sin1 1slak imzah olarak Birime ula$t1rmahd1r. 

4. Seyahat'in ardindan, a9ag1daki belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir: 
a. Birim Yonetim Kurulu Karan (*) 

b. Rektorluk lzin Oluru 
c. Ula91m, kat1hm Ocreti vb. giderler i9in yasal olarak gec;erli harcama belgeleri 

(*} Ac1klama: Yonetim Kurulu karannda ilgili seyahatin amac1, tarih arahg1, gidilecek yer, ilgili 

proje kapsaminda kar91lanacak giderler, ula~1m 9ekli (otobus, tren, u9ak vb.) vb. gerekli tom 

hususlar a91k9a belirtilmelidir. 

D. Arazi Cah§malari Kapsammda Arac Kiralama i§lemleri ile ilgili Hususlar 

1. Ara<; kiralama giderinin Projenin BAP Komisyonu tarafindan onaylanan bot9esinde yer almas1 
zorunludur. 
2. Ara9 kiralamalarinda orevlendirilen ki inin Fakulte Yonetim Kurulu karan ka9 gun, nereye,hangi 
arac;la) olmahd1r. 61l'af.BAP l<oeminat&-10 one a vurul 1 1r. 
3. Faturalarda kiralanan aracin cinsi ve torO (binek, arazi veya ticari gibi) belirtilmelidir. 
4. Kiralanan aracin teknik muayene onaylannin bulunmasina dikkat edilmelidir. 
5. Kiralanan aracin zorunlu trafik sigortas, yap1lm19 olmahd1r. 
6. Kiralanan aracin seyahat sOresini kapsayacak 9ekilde tam kaskosu yap1lm19 olmahd1r. 
7. Kiralanan arac; kullarnlmadan once, web sayfasindan indirilecek Ara<; Kiralama Bildirim 
Formunun ilgili alanlan doldurulmah ve kiralama sureci sonunda bu form imzalanm19 olarak Birime 

teslim edilmelidir. 
8. Yak1t faturalan ile ara<; kullarnm kilometresi uyumlu olmahd1r. 
9. Kiralanacak olan arac;lann turune gore destek saglanacak yak1t tutarlan a9ag1da verilen 
tablolara uygun olarak belirlenecektir. ,:::<:= '"'""·~ ... 
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Binek Arat;lar it;in Yak1t Tablosu 

Motor Yak1t Ortalama Yak1t 
Hacmi Ti.iri.i (lt/100km) 
1600 cc Benzin 7.00 

1600 cc Motorin 6.00 

2000 cc Benzin 10.00 

2000 cc Motorin 8.00 

Arazi Arat;lari it;in Yak1t Tablosu 

Motor Yak1t Ortalama Yak1t 
Hacmi Ti.iri.i (lt/100km) 

2000cc(4x2) Benzin 11,00 

2000cc(4x4) Benzin 11 ,00 

2000cc(4x2) Motorin 9,00 

2000cc(4x4) Motorin 9,00 

2000cc(4x2) Benzin 12,00 

2000cc(4x4) Benzin 12,00 

2000cc(4x2) Motorin 10,00 

2000cc(4x4) Motorin 10,00 

2500cc(4x2) Benzin 13,00 

2500cc(4x4) Benzin 13,00 

2500cc(4x2) Motorin 11,00 

2500cc(4x4) Motorin 11 ,00 

3000cc(4x2) Benzin 14,00 

3000cc(4x4) Benzin 14,00 

3000cc(4x2) Motorin 12,00 

3000cc(4x4) Motorin 12,00 

E. Avans (On Odeme) Kullammlarmda Uyulacak Kurallar 

1. Avans kullanim, istisnai bir durum olup, sadece acil ve temininde gi.igli.ik gekilen i.i r0n ve hizmetler 

igin kullanilabilir. Zorunlu durumlarda BAPSIS 0zerinden 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. Avans talebi Birim tarafmdan kabul edilerek, ara~tirmac, hesabma yatmlmadan once herhangi bir 

harcama yap1lmamahd1r. 
£.'.~~~ 

3. Avans talep edilirken, avans tutannm hesabma yatmlmas1 istenen proje ekibindeki 8J~ff1a~,c e: ""-,., 

ilgili ara~tlrmacmm banka bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. / .---·- · \ 

4. Avansm hesabma yatmlacag, ara~tirmac, igin sistem uzerinden 0retilecek Banka Ferrrj~ :~1'~[~~';\ -; 
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teslim edilmelidir. 

5. Bir projeden a91lan avans/bn bdeme kapat1lmadan yeni avans verilemez. 

6. Avanslar hangi i$ ic;in verilmi§se sadece o i§ i<;:in kullanihr. 

7. Alman avans ara§tIrmac1nm hesabma yat1r1ld1ktan sonra 50 gun ic;erisinde kapat1lmahd1r. Arazi 

c;ah§malan ic;in ahnan avanslarda bu sure ayd1r. Ancak, sbz konusu mal, malzeme ve hizmetin 

eksiksiz olarak ahnmas1 ve fatura duzenlenmi§ olmas1 durumunda, a91k bulunan avansm fatura 

tarihini takip eden en gee; 3 i$ g0n0 ic;erisinde kapat1lmas1 zorunludur (•). (Alman en son fatura tarihi 

dikkate ahnir) 

8. Avans kapsaminda ahnacak faturalarda, "Ege Oniversitesi Bilimsel Ara§tIrma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Proje Y0r0toc0s0n0n Ad1 Soyad1 ve Proje No ile Bornova Vergi Dairesi ve 

vergi numarasI 3250874951 belirtilmelidir. 

9. Avans kapatIhrken, faturalann asIllann1n ibraz edilmesi yasal zorunluluktur. Faturalann as1llann1n 
kaybedilmesi veya as1llanna ula§1lamad1g1 takdirde, noter onayh suretleri teslim edilmelidir. 

10. Avans dilek9esinde istenilen malzemelere ait miktar ve tutarlar ile ah nan faturalardaki miktar ve 

tutarlar ayni olmahdir. 

11. Harcama toplam1 avans tutanndan eksikse; Kalan tutar, Halk Bankasi Bornova $ubesi 

TR970001200971400044000005 numarah hesaba elden veya EFT/havale yap1larak yat1r1lmahd1r. 

12. Dekontta allc1 ad1 (Ege Oniversitesi Strateji Daire Ba§kanhg1), a91klama kIsm1na "Ara§tIrmac1n1n 

TC Kimlik No, Proje No ve "avans iadesi" ibaresi ayr1nt1h olarak belirtilmelidir. Bankadan alman 

dekont, faturalar ile birlikte Birime teslim edilmelidir. 

13. Hizmet kalemleri i9in (ta§lt kiralama, baskI ve cilt giderleri, vs) avans 9ekildigi takdirde, fatura ile ya 

da faturalarla birlikte hizmet ahminin tam ve istenilen §ekilde eksiksiz al1nd191n belirten bir raporun 

proje y0r0toc0s0 tarafindan yaz1larak 1slak imzah olarak Birime teslim edilmesi zorunludur. 

14. 1.000,00 TL ve 0zeri hizmet ahmlannda 117 no.lu KDV Genel Teblig uyarmca KDV tevkifati 

yap1lmas1 zorunludur. KDV tevkifat1 uygulanmas1 gereken faturalarda (baskI , cilt ve hizmet ahmI 

vb.) tevkif edilen tutar proje yorotocoso tarafindan Halk Bankasi Bornova $ubesi TR 

970001200971400044000005 numarall hesaba yatmlmahdir. Bu i§lemler faturanm ait oldugu ay'm 

18. gun One kadar yapIlmahdIr. 

15. Hizmet ahmlarmda, kendisinden hizmet alman ve vergi mukellefi olmayan §ah1slara odeme 
yapIlmasI halinde a§ag1daki hususlara uyulmahd1r: 

a. 

b. Harcama belgesi 0zerinde gelir vergisi 

tutan kesintisi yapIlarak odendigi gosterilmelidir. Kesinti yapIlan soz 

konusu vergi Halk Bankasi Bornova $ubesi TR970001200971400044000005 numarah hesaba 

yat1nlmahd1r. Dekontta, allc1 adi: E.O. Strateji Daire Ba§kanhg1, a9Iklama: harcama pusulas1 

gelir vergisi kesintisi - proje no ... ) ibareleri belirtilmelidir. 

c. Harcama PusulasI ve Bankadan alinan dekont Birime teslim edilmelidir. 

Birimi gbrevlilerince 
_,;:;:.<:::""•~ ~~-
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ve KDV oram fie irtilmi , BAP 

(*) Ac;1kfama: Avans kullanmak suretiyle mal, malzeme ve hizmet ahmlannda, a91k bulunan avansm 

fatura duzenlenme tarihini takip eden 3 i:;; gOnO i9erisinde kapat1lmas1 zorunluluk arz etmektedir. Bu 

surelerin a:;;1lmas1 durumu Say1:;;tay Ba:;;kanhg1 uzmanlannm denetimlerinde kamu kaynag1rnn haks1z 

yere ahkonularak kullarnlmas, olarak degerlendirilmekte ve ara:;;t1rmac1lara kamu zaranrnn tazminine 

yonelik zimmet 91kart1labilmektedir. Ara:;;t1rmac1lann bu tor bir yaptmma maruz kalmamalan i9in bu 

hususa ozen gosterilmesi gerekmektedir. 

F- Ki§ilere (anketor, veri giri§i, hayvan bak1m vb. hizmeti veren ki§iler) Yapllacak Odeme i§lemleri 

ile ilgili Hususlar: 

Hizmet alimlannda, kendisinden hizmet alman ve vergi mukellefi olmayan :;;ah1slara odeme yap1lmas1 

halinde a:;;ag1daki hususlara uyulmahd1r: 

1. BAPSIS Gerekli Belgeler menusunden temin edilecek harcama pusulas, haz1rlanmahd1r. 

2. Harcama belgesi Ozerinde gelir vergisi tutan 

I oram- 1 tutan kesintisi yap1larak odendigi gosterilmelidir. 

3. Hizmet ah nan :;;ahsin ogrenci belgesi eklenmelidir. 
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Ek-4.Teknik $artname Haz1rlarken Dikkat Edilmesi Gereken Baz1 Hususlar 

1. Teknik i;;artnamede yer alacak hOkOmler ve talep edilecek her husus; tereddOde, yanhi;; 

anlamaya ve bir istegin digeri ile r;:eli9mesine imkan b1rakmayacak 9ekilde, ar;:1k ve kesin 

olmahd1r. 

2. Teknik i;;artnameler en az 2 (iki), mOmkOnse daha fazla Oretici firmarnn OrOnOnu kapsayacak ve 

boylece rekabet ortam1n1 yaratacak $ekilde haz1rlanmahdir. Teknik i;;artnamelerde; belli bir 

marka, model, patent, meni;;ei, kaynak veya OrOn tan1mlanmamah ve belirli bir marka veya 

modele veya belirli bir firmaya yonelik ozellik ve tarnmlamalara yer verilmemelidir. Ancak, ulusal 

ve/veya uluslararas1 teknik standartlarm bulunmamas1 ya da teknik ozelliklerin belirlenmesinin 

mOmkOn olmamas1 veya birimde var olan bir cihazm parr;:a veya parr;:alannm istenilmesi 

hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek i;;art1yla marka veya model belirtilebilir. 

3. Yedek pan;:a ahmlannda pan;:ay1 tan1mlama ve asrl Orone entegresi konusunda tereddotler 

yai;;anmamas1 i<;:in, yedek pari;:a ahmlannda, ihale konusu ii;;in tanrmmrn yap1labilmesi ir;:in, 

yedek parr;:asma ihtiyai;: duyulan ana maim marka ve modeli belirtilerek teknik 9artname 

dOzenlenebilecektir. 

4. Teknik 9artname, istenen malzemeyi r;:ok degi9ik kalite seviyelerinde tanrmlayan ve/veya 

malzeme kalitesini d0$0recek serbestlik verici hOkOmler tai;;1mamahd1r. 

5. Teknik i;;artnamesi hazirlanacak malzemeden beklenen performans, r;:al1i;;ma i;;artlan, kullarnm 

yeri ve amac1 a91kr;:a belirtilerek fonksiyonel istekler yaz1lmah; varsa malzemenin birlikte 

kullan1lacag1 diger cihazlar/elemanlar ile uyumlu 9ahi;;mas1 istegine de yerverilmelidir. 

6. Teknik :;;artnamede say1lar ile ifade edilen teknik olr;:Otlere tolerans verilmelidir. Tolerans; "en 

az ... ","en r;:ok ... ""veya" "+/-... " i;;eklinde, o ozelligin gerektirdigi hassasiyeti saglayacak miktar 

tespit edilerek verilmelidir. 

7. Teknik 9artnamelerde 61<;:0 birimleri ir;:in Uluslararas1 Olr;:O Birimleri Sistemine uygun birimler 

kullarnlmahd1r. 

8. Teknik $artnamede istenilen ozellikler maddeler halinde numaralandinlarak veya tablo halinde 

belirtilmelidir. 

9. Varsa; temin edilecek arar;:, malzeme ve ter;:hizat ile birlikte istenecek yedek parr;:a ve sarf 

malzemesi, test ve kalibrasyon cihaz1, bak1m set ve avadanhg1, dokOman (kullanma k1lavuzu, 

yedek parr;:a katalogu, bak1m taiimat1, vb.) ile ilgili hususlar teknik 9artnameye dahil edilmeli, bu 

tOr malzeme, cihaz ve dokOmanm miktan belirtilmelidir. 

10. <;:evre 9artlanndan etkilenebilecek malzeme ir;:in (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, arar;:, 

ter;:hizat, vb.) r;:evre i;;artlan ile ilgili istekler bunlann hangi $artlarda muayene edilecegi hususu 

ile birlikte teknik 9artnamelere yaz1lmahd1r. <;:evre ile ilgili istekler; malzemenin kullarnm yerine 

gore, s1cakhk, basmr;:, rutubet, buz, kar, yagmur, rOzgar, su ve tuz serpintisi, i;;ok ve ivme, 

titrei;;im gOrOltO, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon , elektrik, manyetik ve elektromanyetik 

etkiler, kimyevi maddeler, vb. i;:evre ko9ullanndan etkilenmeleri gibi isteklerden kul~c;~de 
;P'~ ....... ·"'-~ 

maruz kalabilecegi r;:evre 9artlannr kapsar. / ' ,.' l . C ~ ''\ 
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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 

dokOmani nda belirtilmelidir. 

12. Gerekli ise, kalite gOvence sistemi belgesi ve OrOn kalite belgesi hususlan belirtilmelidir. 

13. Cihaz alImlannda en az iki y1I garanti ~artI konulmalld1r. lki yIldan fazla garanti istenildigi takdirde 

aynca bildirilmelidir. Gerekli ise, cihazlarla ilgili kac;: y1I sOreyle yedek parc;:a garantisi istenildigi 

belirtilmelidir. 

Ac1klama: BAPSIS sistemi yard1m menoso altmda 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 Gi.inden Uzun Si.ireli Ara~t1rma Amach Yurtd•~• Seyahatler Kapsammda Ulkelere Gore 

Saglanabilecek Destek Tutarlan (30 Gun ic;in) 

No Ulke Tutar No Ulke Tutar 

1 ABO 2500$ 16 lsvir;:re 1900€ 

2 Avustralya 2500$ 17 Fransa 1900€ 

3 <;in Halk Cumhuriyeti 2500$ 18 Almanya 1900€ 

4 Goney Kore 2500$ 19 Avusturya 1900€ 

5 Japonya 2500$ 20 Hollanda 1900€ 

6 Kanada 2500$ 21 lspanya 1900€ 

7 Yeni Zelenda 2500$ 22 Birle$ik Krall1k 1900€ 

8 Diger Ulkeler * 1700$ 23 Belt;:ika 1900€ 

9 Kazakistan 850$ 24 Danimarka 1900€ 

10 KIrg1zistan 850$ 25 Finlandiya 1900€ 

11 Mogolistan 850$ 26 ltalya 1900€ 

12 Ozbekistan 850$ 27 Norver;: 1900€ 

13 Rusya Federasyonu 850$ 28 lsver;: 1900€ 

14 Tacikistan 850$ 29 Diger Ulkeler (Avrupa) 1500€ 

15 Turkmenistan 850$ 
-* Kmm, Tatanstan, <;er;:ernstan, Dag1stan 

ACIKLAMA: Yurt dl$1nda ara$t1rma amar;:h seyahatlere yonelik saglanabilecek mali destekler a$agIdaki 

ilkelere uygun olarak gerr;:ekle~tirilir. 

1. Ara$t1rma amai;:h seyahatler ir;:in, ilgili proje toro ir;:in belirlenen limitler a~1lmamak kayd1yla 

destek saglanabilir. 

2. Butr;:e limitleri uygun olsa dahi, ara~t1rma amar;:h yurt dl$1 seyahatler i9in saglanabilecek destek 

s0resi en fazla 3 ay ile smIrlId1r. 

3. 30 gunu a~mayan ara~tIrma amar;:h seyahatler ir;:in 6245 Say1h Harc1rah Kanununa uygun olarak 

destek saglarnr. 

4. 30 gunden uzun sureli ara~tirma amar;:h seyahatlerde, 0lkelere gore belirlenen ayhk destek 

tutarmm kahnan g0ne oranlanmasIyla belirlenen tutarda destek saglanabilir. Olkelere gore 

belirlenerek tabloda verilen tutarlar 30 gun temel ahnarak belirlenmi~tir. 

5. Ula~1m giderleri ir;:in g0ndeliklerden ayn olarak destek saglarnr. Uluslararas1 Ara$t1rma 1$birligi 

Projeleri (UIP) kapsammda, yalrnzca 9ah$manm yap1lacag1 ilgili 0niversitenin bulundugu $ehre kadar 

gidi~-d6n0$ ir;:in 1 6a ¼0-C 0.000 TL'yi ger;:memek uzere ula$1m destegi saglarnr. 

6. UluslararasI Ara$tirma 1$birligi Projeleri kapsammda yurt d1$mda ara$tIrma amar;:h,J ~~) 

destegi proje ekibinden en fazla iki ara~tlrmac, i9in saglanabilir. ,,;;::r.:·· ~\ \ , .,..~•~ 

7. 

8. 

:,. . 1t -it ' V ~ ft .. 
30 g0nden uzun sureli ara§tirma amai;:h seyahatler ir;:in ek bir konaklama destegi;~agl~~T~~;;:--'\ 

f ,, : . .-\;- ~~ -: 
Projelerin ba§vuru a§amasmda 0lkelere goretalep edilebilecek destek tutarlari , gidilece~ ~i~.Y,~\ ~ /' 

. .. ... 1'- .~•'1'$-r-"J'~,-~ . j-;. ,, ~ .... ;~/ 
\,_,, ·:· ,: "/' ~' t- ri,"::• 
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gore belirlenen doviz tutanrnn bai?vurunun yap1ld191 gOnkO TC Merkez Bankasi doviz sat,i? kuruna 

gore Turk Liras, kar1?1hg1 dikkate ahnarak belirlenir. llgili 9ah1?ma sOresi i<;erisinde ortaya 91kabilecek 

olas, doviz kuru farkhhklan dikkate almmaz. 
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