
 

T.C. İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

BAP UYGULAMA ESASLARI 

1- Proje Türleri 

Atlas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından aşağıda 

tanımlanan proje türleri desteklenmektedir. 

A. Disiplinlerarası Araştırma Projeleri 

Üniversite veya diğer kurumlardaki farklı disiplinlerden en az iki farklı disiplinden 

(Fakülte/Bölüm) öğretim üyelerinin birlikte hazırlayacağı araştırma projeleridir.  

B. Öncelikli Alanlarda Araştırma Projeleri  

Kalkınma Planında öngörülen öncelikli sektörler ve kritik teknolojiler göz önünde 

bulundurularak BAP Komisyonu tarafından belirlenen ve her yıl ilan edilen öncelikli alanlarda 

önerilen araştırma projeleridir.  

C. Lisansüstü Tez Projeleri 

Tez danışmanı ve varsa eş danışmanın öğrencileri ile yürüttüğü lisansüstü tezlerini kapsayan 

araştırma projeleridir. Proje önerileri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilebilir veya BAP 

Komisyonu gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine başvurarak projenin desteklenip 

desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Lisansüstü tez projesinin sonuç raporu olarak 

enstitüye sunulan ve kabul edilen lisansüstü tezi kabul edilir. Tezin başarılı bulunarak 

tamamlandığına dair enstitüden alınmış mezuniyet belgesi BAP Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek proje sonuçlandırılır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler 

tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir.  

D. Genç Araştırmacı Destek Projeleri  

Atlas Üniversitesi öğretim elemanlarının, doktora/tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta 

uzmanlık derecelerinin aldıkları tarihi izleyen 5 yıl içinde Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve 

daha kapsamlı araştırmalar yapabilmeleri için başvurdukları projelerdir. 

 

 



2. Başvuru ve Değerlendirme 

 Bilimsel araştırma projeleri için başvuru takvimi her yıl BAP Komisyonu tarafından 

belirlenerek Rektörlük onayı ile ilan edilir. 

 Bir proje yürütücüsü tarafından hazırlanan Proje Öneri Formu ilgili birimin aracılığı ile 

BAP Sekreterliğine iletilir. 

 Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projeleri olan yürütücüler 

sonuçlanmamış projelerini başarı ile sonuçlandırmadan yeni bir proje başvurusunda 

bulunamazlar. 

 BAP Komisyonu, proje önerisinin özgün olup olmadığını, kullanılan araştırma 

yöntemini, yürütücü ve araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınlarını, proje 

maliyetini ve harcama gerekçelerini, hakem görüşlerini de dikkate alarak 

değerlendirir. Önerilen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi kararı, BAP 

Komisyonu tarafından verilir. 

 İnsan ve hayvan esaslı çalışmalarda, ilgili etik kurullardan onay alınması istenir. 

 Desteklenmesine karar verilen projeler için BAP Komisyonu tarafından hazırlanmış 

“Proje Sözleşmesi” Komisyon Başkanı ve Proje Yürütücüsü tarafından imzalanır. 

 Sözleşmenin imzalandığı tarih, projelerin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje 

yürütücüsü sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

3. Destek ve Harcama İlkeleri  

BAP ödeneği; proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan 

sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları, sarf malzeme 

alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için 

gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır. Projeler kapsamında harcama işlemleri BAP 

Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. Projeler kapsamında herhangi bir Satın 

alma/harcama işleminin başlatılabilmesi için, proje yürütücülerinin harcama taleplerine 

ilişkin başvurularını BAP Birime ulaştırmaları gerekmektedir.  

3.1 Projeler Kapsamında Bilimsel Toplantılara Katılımına Yönelik Giderlerin Karşılanması 

Yürütülen projeler kapsamında üretilmiş ve sunulması kabul edilmiş olan bildirilerini sunmak 

üzere, düzenlenen bilimsel toplantıya katılım ve yolluk, yevmiye giderleri İstanbul Atlas 

Üniversitesi Seyahat Destek Yönergesi kapsamında masrafları proje bütçesinden karşılanmak 

üzere karşılanabilir.  



4. Proje Sonuçlandırma 

 6 aydan uzun süreli projeler için, 6 aylık dönemlerin sonunda ara rapor sunulmalıdır. 

 Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 2 ay içerisinde, 

araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun 

olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise ilgili 

enstitü tarafından onaylanmış tezin bir nüshasını BAP Birime sunmalıdır.  

 Rapor sunmayan veya raporu yetersiz (başarısız) bulunan proje yürütücülerine 

uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar BAP Komisyonu tarafından belirlenir.  

 Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen 

sonuç raporları ve tezler değerlendirmeye alınmaz. 


