
Proje Türü Tanım Değerlendirme Süreci Bütçe 
Kongre Katılım 

Desteği 
Ara Rapor Kapama Kriteri 

Genel Araştırma Projeleri 

(GAP) 

Öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 

araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. 
Hakem değerlendirmesi 

sonucu komisyon kararı 

50.000.-TL 

 
Var 6 ayda bir 

Proje bitiş tarihinden 

itibaren 2 yıl içinde en az 1 

makale, kitap veya patent 

Öncelikli Alan Araştırma 

Projeleri (ÖNAP) 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlar da 

dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından önerilen ve Rektör 

tarafından onaylanan öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından 

daha yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir. Bu kapsamdaki 

projelerin en az iki merkezli ve çok disiplinli olması tercih nedenidir. Bu 

destek programı için başvuru yapacak araştırmacının daha önce en az bir 

büyük ölçekli araştırma projesini (TÜBİTAK 1001, 1003, AB destekli 

araştırma projesi veya dengi ) yürütmüş ve başarıyla kapatmış olması 

zorunludur. 

Panel Sistemi ile 

değerlendirilir 
250.000.-TL Var 6 ayda bir 

Proje bitiş tarihinden 

itibaren 2 yıl içinde en az 2 

makale, kitap veya patent 

Lisansüstü Tez Projeleri 

(TEZ) 

Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde 

öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. Aynı anda 1 Y.Lisans 1 

doktora yürütülebilir ayrıca akademik performansa göre ilave destekler 

verilebilir. 

Komisyon kararı 
YL:7.500.-TL 

Doktora:20.000.-TL 

Araştırma Görevlileri 

için var 
6 ayda bir Mezun olmuş olmak. 

Tamamlayıcı Destek 

Projeleri (TDP) 

Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği 

sağlanarak uygulamaya geçilmiş olan ve Üniversitemiz mensubu 

araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma 

projelerinin katma değer yaratma potansiyelinin yükseltilmesinin 

desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu destek programının amacı, devam 

eden bir projenin kendi bütçesi içerisindeki eksiklerin giderilmesinden 

ziyade, projelerin çıktılarına yönelik etkilerin yükseltilmesidir. 

Komisyon kararı 250.000.-TL Yok 6 ayda bir - 

Araştırma Başlangıç 

Destek Projeleri (ABP) 

Üniversitemizde son bir yıl içerisinde yardımcı doçent olarak atanmış 

bulunan öğretim üyelerinin araştırmalarının desteklenmesine yönelik 

projelerdir. 

Komisyon kararı 20.000.-TL Var 6 ayda bir - 

Uluslararası Araştırma 

İşbirliği Projeleri (UAİP) 

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası tanınmış, dünyanın 

önde gelen üniversitelerinde veya araştırma merkezlerinde ilgili 

kuruluşlardan araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma 

projeleridir 

Komisyon Kararı 

3 aya kadar aylık 

1.500 $ ve gidiş dönüş 

yol ücreti 

Yok 6 ayda bir - 

 

 

 


