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Önsöz  

Ufuk Üniversitesi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinin (BAP) amacı, Ufuk 

Üniversitesi’nde temel bilimler, uygulamalı bilimler ve sosyal bilimler alanlarında araştırmalar ile bu 

alanlarda akademik gelişime yönelik çalışmalara destek olmaktır. Ufuk Üniversitesi tarafından 

desteklenen bilimsel araştırma projeleri, ülkemizin ve üniversitemizin bilim politikaları doğrultusunda 

öncelikli araştırma alanları ve konularının belirlenmesinde yol gösterecek nitelikte olmalıdır. Ufuk 

Üniversitesi destekli özgün proje sonuçlarından elde edilecek yaygın etkiye sahip yayın ve patent gibi 

akademik çıktıların ülkemizin teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına yarar sağlaması 

beklenmektedir. Bu uygulama esasları, Ufuk Üniversitesi akademik personeline, proje destek türleri 

ve projelerin başvuru, yürütülme ve sonlandırma ile değerlendirme süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi 

vermek amacıyla hazırlanmıştır.                              
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2 GENEL İLKELER 

2.1 Amaç ve Kapsam 

Bu belge, yönetiminde Ufuk Üniversitesi katkısı gerekli olan, ulusal ve uluslararası kaynaklı bilimsel 

araştırma projelerinin idari, mali ve her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi; koordine edilmesi 

ve bütçe ödeneklerinin ayrı hesaba aktarılmasına ilişkin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla, 

Ufuk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanmıştır. 

Ufuk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları, Ufuk Üniversitesi BAP Uygulama 

Yönergesi hükümlerine dayandırılmıştır. 

Proje destek başvurusu yapacak araştırmacıların, Ufuk Üniversitesi BAP Uygulama Yönergesinin 

hükümleri ile bu belgede belirlenen esasları dikkatle okumaları önerilmektedir. 

BAP Koordinasyon Birimi, gerekli gördüğü hâllerde uygulama esaslarında değişiklik yapabilir. 

2.2 Tanımlar 

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden veya bu amaçla görevlendirilen, projenin hazırlanmasından, 

yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, Ufuk Üniversitesi’nde görevli öğretim 

elemanları, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır. 

Lisansüstü tez projelerinin yürütücüsü, ilgili enstitünün veya birimin yetkili kurullarında tez danışmanı 

olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. 

Yan dal eğitimine devam etmekte olan araştırmacılar, proje yürütücüsü olarak görev alamazlar. 

Proje yürütücülerinin, Ufuk Üniversitesi’nden nakil, görevlendirme (3 aydan fazla), emeklilik veya 

izin (3 aydan fazla) sebebiyle ayrılmaları halinde, BAP Komisyonu tarafından gecikmeksizin, yeni bir 

yürütücü atanır. Yeni bir yürütücü atanıncaya kadar proje dondurulur. Yeni bir yürütücünün 

atanmadığı durumlarda proje iptal edilir.  

Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje 

ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim 

görmekte olan öğrenciler ve eğitimlerini tamamlamış, uzmanlığı nedeni ile projede görev verilen 

kişilerdir. 

Araştırmacıların, Ufuk Üniversitesi öğretim elemanı ya da öğrencisi olması zorunlu değildir. 
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Ufuk Üniversitesi dışından olan araştırmacı sayısı, proje bazında, toplam araştırmacı sayısının %70’ni 

geçemez. 

Bursiyer: Ufuk Üniversitesi yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme 

projeleri dışında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde burslu görevlendirilecek lisans öğrencisi 

(son sınıf), tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrencilerdir. YÖK ve/veya 

TÜBİTAK’tan bursiyer desteği alanlar bu kapsamda değerlendirilemez. 

Araştırma ve Yayın Etiği: Proje ekibi, YÖK Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine uymakla 

yükümlüdür.  

Araştırma ve yayın etiği kuralları ile bilimsel etiğe aykırılık saptandığında proje, BAP Komisyonu 

kararı ile iptal edilir. Projenin iptal edilmesine sebep olan kişi veya kişiler, beş yıl süreyle bilimsel 

araştırma proje desteğinden yararlanamaz. İhlalin tekrarı hâlinde, bu kişilere, Ufuk Üniversitesi 

tarafından bir daha BAP desteği verilmez.  

Desteklenen projelerden üretilen tüm yayınlarda (makale, tez, rapor, bildiri vb.) Ufuk Üniversitesi 

desteğinin proje numarası ile birlikte açıkça belirtilmesi ve ilgili yayınların BAP Komisyonuna 

sunulması zorunludur.  

2.3 Proje Başvuru ve Yürütme Süreci 

2.3.1 Desteklenen Proje Türleri 

Ufuk Üniversitesi tarafından desteklenecek proje türleri aşağıda verilmiştir. 

a. Altyapı Projeleri (AYP): Üniversitenin uzmanlaştığı alanlarla sınırlı kalmak üzere, genel 

yatırım plânlarına uygun projelerdir. Ufuk Üniversitesi’nin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji 

ve sosyal alt yapısını güçlendirmeyi ya da geliştirmeyi amaçlar. Üniversite’nin ve akademik 

birimlerin başlıca hedefleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Rektör, fakülte, yüksekokul, enstitü, 

birim veya uygulama-araştırma merkezi tarafından önerilmiş projelerdir. 

b. Ar-Ge Laboratuvar Altyapısını Güçlendirme Projeleri (AGÜP): Ufuk Üniversitesi’nin bilim 

ve teknoloji alanlarında bölgesel, ulusal ve küresel çekim merkezi hâline dönüştürülmesi ve 

bünyesindeki bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi amacı ile Ar-Ge 

Laboratuvar altyapısının geliştirilmesine dönük destek projeleridir. 

c. Yönlendirilmiş Projeler (YP): Ülkenin ve/veya Ufuk Üniversitesi’nin bilim politikasına 

ve/veya kurumsal ihtiyacına uygun olarak konusu, kapsamı, ihtiyaçları, bütçesi ve gerektiğinde 

yürütücüsü ve araştırma grubu Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından 

önerilen ve BAP Komisyonu tarafından son hali belirlenen Ar-Ge projelerdir. 
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d. Bağımsız Projeler (BP): Konusu Proje Yürütücüsü tarafından belirlenen, araştırma alanı 

kısıtlaması olmayan Ar-Ge projeleridir. 

e. Hızlandırılmış Destek Projeleri (HZP): Araştırmacıların hâlen sürdürmekte olduğu 

çalışmalarında ortaya çıkan bir gereksinimi karşılayabilmek için ihtiyaç duydukları desteği 

karşılamak üzere önerdikleri Ar-Ge projelerdir. 

f. Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP): Kişisel veya disiplinler arası ya da Ufuk Üniversitesi 

dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı 

bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan 

projelerdir. 

g. Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): Ufuk Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda 

yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile sanatta yeterlik eğitimi 

programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen 

projelerdir. 

h. Öğrenci Odaklı Projeler (ÖOP): Ufuk Üniversitesi lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve 

sorumluluğu üstlenen bir yürütücü öğretim üyesinin denetiminde verilen projelerdir. 

2.3.2 Destek Sayısı Limitleri 

Ufuk Üniversitesi tarafından desteklenen projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alabilme 

şartları aşağıda belirtilmiştir: 

▪ Ufuk Üniversitesi destekli projelerde gerek yürütücü gerek araştırmacı olarak eşzamanlı en 

fazla 3 projede yer alınabilir. 

▪ Altyapı (AYP), Yönlendirilmiş (YP), Bağımsız (BP), Hızlandırılmış Destek (HZP) ve 

Kapsamlı Destek (KAP) projelerinde eş zamanlı, en fazla 1 projede yürütücü olmak kaydıyla, 

toplam 3 projede görev alınabilir. 

▪ Lisansüstü Tez (LTP) ve Öğrenci Odaklı (ÖOP) projelerde alınabilecek görevler diğer proje 

görevlerine yönelik sınırlamaların dışında değerlendirilir. Bu projelerde eş zamanlı olarak en 

fazla 2 projede yürütücü olarak görev alınabilir.  

▪ Yürütücü olmaksızın araştırmacı olarak görev alınabilecek proje sayısı en fazla 3’tür.  

▪ Yürütücü olarak görev alınan projeler kapsamındaki yükümlülüklerini (rapor teslimi ve yayın 

ölçütleri) yerine getirmeyenler, yürütücü olarak yeni bir proje başvurusunda bulunamaz ve 2 

yıl süreyle Ufuk Üniversitesi destekli bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olarak görev 

alamazlar.  
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2.3.3 Projelerin Süresi ve Bütçe Limitleri 

Proje türüne göre 2021 yılında desteklenen bütçe ve süre üst sınırları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Proje Türü Bütçe Üst Sınır Süre Üst Sınır 

Altyapı Projeleri (AYP) 80000 TL 24 ay 

Ar-GE Laboratuvar Altyapı (AGÜP) 80000 TL 24 ay 

Yönlendirilmiş Proje (YP) 60000 TL 24 ay 

Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP) 50000 TL 24 ay 

Bağımsız Araştırma Projesi (BP) 30000 TL 24 ay 

Hızlandırılmış Destek Projeleri (HZP) 15000 TL 12 ay 

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP) 

Doktora Tez Projesi 
20000 TL 24 ay 

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP) 

Yüksek Lisans ve Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri 
10000 TL 24 ay 

Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) 2000 TL 12 ay 

 

Desteklenen projelere ihtiyaç halinde, projenin başarı ile sürdürüldüğünün ara raporlar ile izlenebiliyor 

olması koşulu ile ek süre ve bütçe verilebilir. Ek süre, yürütücünün gerekçeli talebinin BAP 

Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda ve toplam proje süresi 36 ay ile sınırlı kalmak 

şartıyla, proje türüne göre en fazla 12 ay kadar uzatılabilir.  

Ek bütçe, yürütücünün gerekçeli talebinin BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda 

toplam proje başlangıç bütçesinin %10’undan fazlası olamaz.   

Lisansüstü Tez Projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek 

süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak lisansüstü tez projeleri için sağlanacak mali destekler, 

ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.  

2.3.4 Başvuru Tarihleri 

Başvuru takvimi, her yıl https://bap.ufuk.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Her yıla ait başvuru tarihleri 

Akademik Takvimde güncellenerek yayımlanır 
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2.3.5 Başvuru Süreci 

Proje başvuruları, proje yürütücüsü tarafından, Ufuk Üniversitesi BAP Projeleri Uygulama Usul- 

Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu ve ilân edilen takvime uygun şekilde gerçekleştirilir.  

Ufuk Üniversitesi tarafından verilen proje desteklerine başvurmak için http://bap.ufuk.edu.tr internet 

adresinde bulunan formlar belge üzerinde doldurulur ve diğer gerekli belgelerle birlikte sisteme 

yüklenir.  

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için istenilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sisteme 

yüklenmesi gereklidir.  

Başvurusunu çevrimiçi olarak tamamlayan yürütücülerin e-posta adreslerine, değerlendirme sürecinin 

başladığına dair otomatik bilgilendirme iletisi gönderilir. 

2.3.6 Başvuru Değerlendirme Süreci 

Ufuk Üniversitesi BAP Projeleri Uygulama Usul- Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzuna 

uygun olarak hazırlanan ve BAP Koordinasyon Birimine sunulan projeler, gerekli şekli koşulları 

sağlayıp sağlamadıklarının incelenmesi amacıyla BAP Koordinasyon Birimi tarafından ön 

değerlendirmeye alınır. Belgelerinde eksiklik veya hata bulunan başvurular, BAP Koordinasyon 

Birimi tarafından eksikliklerin tamamlanması uyarısıyla yürütücüye iade edilir. 

Ön değerlendirmeden geçen projelerden, YP, AYP ve AGÜP kapsamındakiler ile TÜBİTAK’a destek 

başvurusu yapmış ve yapılan değerlendirme sonucunda C puanı almış olanlar BAP Koordinasyon Birimi 

tarafından doğrudan BAP Komisyonunun değerlendirmesine sunularak karara bağlanır. 

Ön değerlendirmeden geçen projelerden YP, AYP ve AGÜP kapsamı ile TÜBİTAK’a destek 

başvurusu yapmış ve yapılan değerlendirme sonucunda C puanı almış olanlar dışındaki projeler, BAP 

Koordinasyon Birimi tarafından değerlendirme gruplarına yönlendirilir. İlgili gruplar tarafından değerlendirmesi 

tamamlanan proje başvuruları, BAP Koordinasyon Biriminin yönlendirmesiyle BAP Komisyonu tarafından 

karara bağlanır. 

BAP Komisyonu veya proje değerlendirme grubu gerekli durumlarda hakemlerden değerlendirme 

isteyebilir. Hakemlerin hangi koşulda görevlendirileceği ve seçim süreci, Ufuk Üniversitesi BAP 

Projeleri Uygulama Usul- Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunda belirlenen usulde 

yapılır.  

BAP Komisyonu, proje değerlendirme grubunun görüş ve önerileri, hakem raporları ve proje ekibinin 

önceki bilimsel çalışmalarını da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. 

BAP Komisyonu değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, ilgili proje değerlendirme gruplarından 
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görüş ve gerekli gördüğü hâllerde proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda 

bulunmalarını isteyebilir.  

Projeler, BAP Komisyonu tarafından hazırlanacak gerekçeli bir raporla birlikte kabul edilir; kararın 

Rektör tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. 

Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 

Hakkında Yönetmelik’in 6.ve 7. maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte, proje önerisinin özgün 

değeri, yöntemi, yapılabilirliği, yaygın etkisi, önerilen bütçenin uygunluğu ve ayrıntılı harcama plânı 

(kit, kimyasal, araç-gereç, personel, malzeme, yolluk vb. giderler) dikkate alınır. Ayrıca, yürütücünün 

akademik yetkinliğine işaret eder şekilde, önceki desteklenmiş projeleri, bu projelerden yapılan 

yayınlar, SCI, SSCI, AHCI vb. dizinlerde yayınlanmış eserleri ve atıf sayıları da proje önerisinin 

desteklenme kararında dikkate alınır. 

Değerlendirme grubundan en az üç üye, her proje başvurusunu uzmanlık görüşü ve hakem 

değerlendirme formunda belirtilen ölçütleri göz önünde bulundurarak değerlendirir. Projelerin özgün 

değer, yöntem, yapılabilirlik ve yaygın etki boyutlarında aldıkları puanlar, desteklenme kararında 

temel ölçüt olarak kabul edilir. Bilimsel içerik açısından desteklenmesi uygun bulunan projeler, bütçe 

ve sürelerine yönelik uygunluk açısından ayrıca değerlendirilir ve gerekli durumlarda proje, bu 

maddelerdeki değişiklik koşuluyla karara bağlanır.  

Her proje için proje değerlendirme grubunun kendi üyeleri arasından seçeceği raportör, proje 

hakkındaki kendi görüşü de dahil tüm hakem görüşlerini Proje Değerlendirme Grubu Proje Başvuru 

Değerlendirme Formuna uygun olarak hazırlayarak değerlendirme grubuna sunar. Değerlendirme 

grubu, gerekli yerleri imzaladıktan sonra, bu raporu hakem değerlendirme formlarıyla birlikte BAP 

Koordinasyon Birimine kapalı zarf içinde güvenli bir şekilde iletir.  
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2.3.7 Hakem Gereklilik Koşulları ve Seçim İlkeleri 

BAP Komisyonu ve/veya Proje Değerlendirme Grubunun hakem görevlendirme koşul ve ilkeleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

1. BAP Komisyonu ve/veya Proje Değerlendirme Grubunda proje konusuyla ilgili değerlendirme 

yapabilecek en az 3 uzman olmadığı, 

2. BAP Komisyonunun tarafsız değerlendirme yapılmadığı veya yapılamayacağına kanaat 

getirdiği 

durumlarda hakem atanabilir.  

Hakem(ler), 

▪ Kurum içi veya dışından, en az doktora derecesini tamamlamış, proje başvuru alanına hakim 

kişiler arasından seçilir, 

▪ BAP Komisyonu ve/veya Proje Değerlendirme Grubunda bulunan, başvuru konusuyla ilgili 

üye(ler) tarafından, en az 5 kişi olacak şekilde önerilir, 

▪ İhtiyaç duyulan hakem sayısına göre BAP Koordinatörü tarafından kıdem esasına göre, asıl ve 

yedek olarak görevlendirilir; gerekli dosya ve formlar hakemlere BAP Koordinatörlük Birimi 

tarafından ulaştırılır,  

▪ Destek için başvuran proje ekibi ile kişisel çıkar ve/veya çatışma ilişkisinin olmaması 

koşuluyla seçilir, 

▪ Değerlendirmeyi kabul etmeden önce kişisel çıkar ve/veya çatışma olmadığını yazılı olarak 

beyan eder, 

▪ 15 gün içerisinde değerlendirmeyi tamamlamayı kabul eder, aksi durumda proje için yeni bir 

hakem atanır. 

▪ Proje değerlendirilmesinde görevlendirilecek hakeme, proje bazında ücretlendirme 

yapılabilecektir. Ücretlendirme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim 

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Madde 6/A hükümlerine dayanılarak yapılacaktır.  

Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili proje için hakemlik yapıp 

yapamayacağını 5 gün içinde BAP koordinasyon birimine bildirmelidir. Proje sayısı dört ve dördün 

altında ise, hakem değerlendirme sürecini 15 gün içinde tamamlamalı, dörtten fazla ise 21 gün içinde 

değerlendirmeyi tamamlamalıdır. 
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2.3.8 Projelerin Başlatılması 

BAP Komisyonu tarafından kabul edilen ve Rektör tarafından onaylanarak yürürlüğe giren projelerin 

başlatılması için hazırlanan belgeler, BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Projelerin 

başlama tarihi, proje destekleme sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilir. 

2.3.9 Ara ve Sonuç raporları 

Kabul edilen bir projenin yürütücüsü, sözleşme tarihinden başlayarak altı ayda bir geçmiş dönemde 

yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlarını “Ara Rapor Formu” formatında BAP 

Koordinasyon Birimi’ne teslim eder. Ara raporları içeriklerinde eksiklik olması durumunda, BAP 

Koordinasyon Birimi tarafından değişiklik/güncelleme istenebilir. 

Ara raporlarını istenen format ve sürede teslim etmeyen yürütücülerin projeleri dondurulur. İstenen 

güncellemeleri süresi içinde yapmayan ve ara raporunda şekil ve içerik yönünden eksiklikleri 

gidermeyen veya ara raporu yenilemeyen yürütücülerin projeleri iptal edilir. 

Proje yürütücüleri, proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihini (BAP Komisyonu süre uzatımı 

yapmadığı takdirde) takiben üç ay içinde projenin tüm faaliyetlerini ve çıktılarını içerecek şekilde 

detaylandırılmış BAP Komisyonunca belirlenmiş formatta hazırladıkları “Sonuç Raporunu”, BAP 

Koordinasyon Birimine teslim etmek zorundadır. 

Lisansüstü tez projesi yürütücüleri, jüri tarafından onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını, 

elektronik ortam üzerinden BAP Koordinasyon Birimine sunar. Tez projeleri için, proje 

yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden/fakülteden alınmış bir 

belgeyi de BAP Koordinasyon Birimine iletilmeleri zorunludur. Bu belge sonuç raporu yerine geçer. 

Ufuk Üniversitesi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler 

değerlendirmeye alınmaz.  

Proje ara ve sonuç raporlarına ilişkin aykırılık durumunda, Ufuk Üniversitesi BAP Yönergesinin 26.ve 

27. maddeleri uygulanır. 

2.3.10 Proje Ekibinde Değişiklik 

Proje ekibinde değişiklik, proje yürütücüsünün BAP Komisyonuna sunacağı değişiklik talep dilekçesi 

ile olur. Proje yürütücüsünün, dilekçe ekine projeden ayrılacak olan araştırmacının projeden ayrılma 

isteğine dair dilekçesini, projeye eklenecek olan araştırmacının da projeye katılmak istediğine dair 

dilekçesini ilave etmesi gereklidir. 
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2.3.11 Projelerin Dondurulması ve İptali 

Projelerin Dondurulması  

▪ Projelerin süresi içinde tamamlanmasını engelleyecek şekilde ortaya çıkan mücbir sebepler 

nedeniyle, yürütücünün başvurusu ve BAP Komisyonunun değerlendirmesi ile proje belirli bir 

süre için dondurulabilir. Belirtilen mazeretin mücbir sebep olup olmadığına BAP Komisyonu 

karar verir. 

▪ Mücbir sebepler ortadan kalktığında proje, BAP Komisyonu kararı ile yeniden başlatılabilir. 

Projenin dondurulduğu süre, proje süresinden düşülmez. Proje, süresi dolmuş bir tez projesi ise 

askıya alınır; mücbir sebepler, BAP Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

▪ Proje ara ve sonuç raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilerek 

BAP Komisyonu tarafından ilgili raporun değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar proje 

yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler dondurulur ve proje yürütücüleri 

yeni bir projede görev alamazlar.  

▪ Ara raporları içeriklerinde eksiklik olması durumunda, BAP Koordinasyon Birimi tarafından 

eksikliklerin tamamlanması ya da ara raporların yenilenmesi istenebilir. İstenilen süre içinde ara 

rapordaki eksiklikleri tamamlanmayan ya da ara raporu yenilenmeyen yürütücülerin projeleri, 

eksiklikler tamamlanana ya da ara rapor yenilenene kadar dondurulur. 

▪ Proje yürütücüsü, izinli olduğu süre boyunca projesinin dondurulması için BAP Komisyonu’na 

talepte bulunabilir. 

Projelerin İptali 

▪ Projenin onaylanmasından sonra üç ay içerisinde proje destekleme sözleşmesi imzalanmayan 

projeler iptal edilir.  

▪ Proje yürütücüsünün projeyi devretmeden Üniversiteden ayrılması durumunda, proje iptal edilir. 

▪ Proje ekibinde, çeşitli sebeplerle ve projenin yürütülmesini engelleyecek oranda eksilme meydana 

geldiğinde proje, iptal edilir. 

▪ Ufuk Üniversitesi BAP yönergesinin m17/1-d bendi uyarınca, istenilen sürede eksiklikleri 

tamamlamayan ya da ara raporu yenilemeyen projeler iptal edilir.  

▪ Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, normal tez süresinin 

iki katı süre geçmesine rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya 

başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün 

gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir. 
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2.3.12 Proje Sonuçlarının Yayınlanması 

Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:  

▪ AYP, AGÜP ve ÖOP dışındaki tüm desteklenen projelerde çıktıların 1) Üniversitelerarası Kurul 

(ÜAK) tarafından doçentlik başvurularında kabul edilen uluslararası (SCI, SCI-E, SSCI, AHCI, 

ESCHI vb.) ve ulusal alan indekslerinde taranan hakemli dergilerde tam metin araştırma makalesi 

olarak ve/veya 2) uluslararası/ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitap veya kitapta bölüm 

olarak yayınlanması beklenmektedir. Alan indekslerine girmeyen hakemli dergilerde yayınlanan 

makaleler kabul edilmez. 

▪ LTP’ler için ayrıca tamamlanmış tezin onaylı-imzalı ve ciltli bir kopyasının BAP Koordinasyon 

Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.  

▪ ÖOP’lerde proje çıktısı olarak yukarıdaki yayınlarla birlikte, kongre özet kitabında yayınlamış 

sunumlar, yürütücü tarafından onaylanmış öğrenci raporları da kabul edilmektedir. 

▪ Sonuçlarından patent alınmış projeler için yayın şartı aranmaz. 

▪ Desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında “Bu çalışma, Ufuk Üniversitesi 

tarafından desteklenmiştir. Proje Kodu: ….” ibaresinin (veya yabancı dilde yapılan yayınlarda, o 

dildeki tercümesinin) bulunması zorunludur. 

▪ Ufuk Üniversitesi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen tüm yayınların bir 

nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi ve araştırmacıların YÖKSİS kişisel 

alanlarına işlenmiş olması gerekmektedir. 

▪ Yeni proje başvurularında, yürütücülerin, Ufuk Üniversitesi tarafından daha önce desteklenmiş 

projelerinden akademik çıktı (yayın, kitap, lisanslı yazılım ya da tasarım) elde etmiş olma 

koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayanlar, yürütücü olarak Ufuk Üniversitesi 

destekli proje ekiplerinde görev alamazlar.  
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2.4 Genel Harcama İlkeleri 

2.4.1 Harcama İşlemlerinin Yürütülmesi 

Projeler kapsamında harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. 

Projeler kapsamında herhangi bir satın alma/harcama işleminin başlatılabilmesi için, öncelikle 

araştırmacıların harcama taleplerini hem elektronik ortamda BAP Koordinasyon Birimine sunmaları, 

hem de harcama talebi dilekçesinin çıktısını ıslak imzalı olarak en kısa sürede BAP Koordinasyon 

Birimine ulaştırmaları zorunludur.  

Ardından proje yürütücüleri istenilen malzeme ile ilgili en az üç farklı firmadan aldıkları güncel tarihli 

proformaları BAP Koordinasyon Birimine sunmalıdır. BAP Koordinasyon Birimi proformaları 

inceleyecek ve satın alma işlemini başlaması için onay verecektir. 

Harcama Onay Belgesi düzenlenmeden ya da en az üç ayrı proforma incelenmeden, herhangi bir 

harcama işleminin başlatılması veya varsa daha önceden yapılmış herhangi bir harcama için ödeme 

yapılması mümkün değildir 

2.4.2 Bütçe ve Harcama Kalemleri 

Ufuk Üniversitesi tarafından desteklenen giderler aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:  

▪ Makine ve teçhizat giderleri (Laboratuvar cihazı, bilgisayar, bilgisayar parçaları, yazılım, video 

kamera vb.) 

▪ Sarf giderleri (Kit, kimyasal, cam/plastik malzeme, kırtasiye, kitap vb.) 

▪ Bursiyer ücretleri  

Projeler kapsamında seyahat, kurs ve eğitim giderleri ile yabancı dilden tercüme giderleri karşılanmaz. 

Onaylanmış proje bütçelerinde kalemler arası aktarım yapılamaz. Ancak, kalemler içinde aktarım BAP 

Komisyonu izni ile yapılabilir.  

Proje başvurusunda bulunan yürütücülerin, talep edecekleri bütçeyi oluştururken, ihtiyaç duyulan her 

türlü mal ve malzemenin yaklaşık maliyetini, en az 3 farklı firmadan alacakları güncel tarihli 

proformalarla belirlemesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında bu belgelerin de sisteme yüklemiş 

olması gereklidir. 

a. Makine ve Teçhizat Giderleri 

Projeler kapsamında gerçekleştirilecek makine ve teçhizat alımı taleplerinin değerlendirilmesinde 

aşağıdaki hususlar dikkate alınır.  
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▪ Talep edilen makine veya teçhizat projenin yürütülebilmesi için zorunlu ihtiyaç olmalıdır. Bu 

ihtiyacın proje başvurusunda kapsamlı bir şekilde gerekçelendirilmesi gereklidir.  

▪ Makine, teçhizat, demirbaş ve bilgisayar ek donanımları için aynı türden talep ve alım 3 yıl 

içerisinde tekrar yapılamaz.  

▪ Bilgisayar veya bilgisayar parçası alım talebi bulunan proje başvurularında, proje 

yürütücülerinin görev yaptığı birimin yöneticisi tarafından imzalanmış olan ve araştırmacının 

üzerinde zimmetli bilgisayarları, temin edilme tarihlerini ve teknik özelliklerini gösteren bir 

belgenin de başvuru aşamasında sisteme yüklenmesi ve kabul edilen projeler için ilgili belgenin 

aslının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. 

▪ Bilgisayar parçası alımı taleplerinde, yukarıda belirtilen belgeye ek olarak, proje başvuru 

formunda Bütçe Kalemleri Gerekçesi alanında, özellikleri yükseltilmek istenen mevcut 

bilgisayarın proje çalışmasında ihtiyaç duyulan hangi hususlar için yetersiz kaldığı ve ilgili 

parçaya neden ihtiyaç duyulduğu da açık ve anlaşılır şekilde izah edilmelidir.  

▪ LTP ve ÖOP önerilerinde bilgisayar ve bilgisayar parçaları için bütçe talep edilemez.  

 

Yazılım Giderleri: Projeler kapsamında, Microsoft Ofis ürünleri, sunum geliştirme yazılımları, 

Antivirüs yazılımları vb. nitelikteki genel kullanıma yönelik yazılımlar için destek sağlanmaz. 

Ancak, projenin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulan yazılım giderleri için destek 

sağlanabilir.  

Haberleşme Cihazları, Fotoğraf Makinesi ve Kamera Giderleri: Proje başvuru aşamasında, 

projenin yürütülebilmesi için zorunlu ihtiyaç olduğu ayrıntılı olarak açıklanan haberleşme cihazları, 

Fotoğraf Makinesi, kamera gibi teknik teçhizatın karşılanmasına ilişkin talepler BAP Komisyonu 

tarafından değerlendirilir. Teçhizat temin edilmesine yönelik taleplerin, BAP Komisyonu 

tarafından uygun görülmesi halinde, bu tür giderler için destek sağlanabilir. 

Proje bakımından duyulan ihtiyacın ötesinde özellikler taşıdığı ve/veya fiyatının makul görülmediği 

talepler için destek sağlanmaz.  

b. Sarf Giderleri 

Alınan kitaplar, yürütücü tarafından Ufuk Üniversitesi Kütüphanesi envanterine demirbaş olarak 

kaydettirildikten sonra yürütücüye, proje bitiş tarihine kadar ödünç verilebilir.  

Projeler kapsamında baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kâğıt, toner ve benzeri diğer kırtasiye giderleri 

için bütçe sağlanabilir. Tez/proje çoğaltma ve ciltleme için fotokopi çekimi talebi yapılamaz.  

Kitap ve kırtasiye alımları için toplam bütçe 2.000 TL’dir. 
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c. Bursiyer Ücretleri 

BAP projeleri kapsamında çalıştırılacak bursiyerlerin Ufuk Üniversitesi lisans öğrencisi (son sınıf) 

ve/veya tezli yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir.  

Öğrenciliği biten, kaydını donduran veya kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilen bursiyerlerin proje 

görevleri de sonlandırılır. Bütçede ilgili kalemin ayrılmış olması koşuluyla yürütücü, BAP 

Koordinasyon Birimi’nin de onayıyla, yeni bir bursiyer görevlendirebilir. Proje yürütücüsü bursiyer 

çalışmaya başlamadan en az 15 gün önce BAP Koordinatörlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür.  

Aylık olarak belirlenmiş üst limit burs miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:  

BURSİYER ÜCRETLERİ 

Lisans Öğrencisi  

(4 yıllık programlarda 4. sınıf öğrencisi) 

(6 yıllık programlarda 5 ve 6. sınıf öğrencileri) 

750 TL 

Yüksek Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

2.4.3 Bilimsel Başarı ile Bütçe Artışı 

Son bir takvim yılında SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranan ve Journal Citation 

Ranking (JCR) puanlamasında Q1’de yer alan dergilerde tam metin niteliğinde yayın yapan, ya da 

TÜBİTAK veya TÜBA tarafından bilimsel ve sanatsal başarıları nedeniyle ödüle layık görülen 

üniversite akademik personeline, yürütücüsü olduğu projeleri için bütçe sınırı %30’a kadar artırılabilir.  

Bu kapsamda, sadece bir yayın ya da ödül ancak bir proje için kullanılabilir ve bir proje için tek bir 

yayın ya da ödül kaynaklı bütçe artışı yapılabilir. Araştırmacı bu bütçe artışından faydalanmak için 

gerekli dilekçeyi ve ilgili belgeleri başvuru sırasında BAP Koordinasyon Birimine sunmalıdır. Bu 

amaçla kullanılacak yayınların Ufuk Üniversitesi adresli olması ve yayında yazar olarak yer alan diğer 

Ufuk Üniversitesi personelinden izin alınması gerekir.  
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3 PROJE TÜRLERİ ve İLKELER 

3.1 Altyapı Projesi (AYP) 

Kapsam: Üniversitenin uzmanlaştığı alanlarla sınırlı kalmak üzere, genel yatırım plânlarına uygun 

projelerdir. Ufuk Üniversitesi’nin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji ve sosyal alt yapısını 

güçlendirmeyi ya da geliştirmeyi amaçlar. Üniversite’nin ve akademik birimlerin başlıca hedefleri ve 

ihtiyaçlarını dikkate alarak Rektör, fakülte, yüksekokul, enstitü, birim veya uygulama-araştırma 

merkezi tarafından önerilmiş projelerdir 

Süre: 24 ay 

 

ALTYAPI PROJESİ (AYP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb. Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Bursiyer Ücretleri 

Lisans Öğrencisi 750 TL 

Y. Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

Proje Toplam Bütçesi 80000TL 

Belirtilen miktarlar aylık üst limitlerdir. 
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3.2 Ar-Ge Laboratuvar Altyapısını Güçlendirme Projesi (AGÜP) 

Kapsam: Ufuk Üniversitesi’nin bilim ve teknoloji alanlarında bölgesel, ulusal ve küresel çekim 

merkezi hâline dönüştürülmesi ve bünyesindeki bilim insanlarının araştırma niteliklerinin 

yükseltilmesi amacı ile Ar-Ge Laboratuvar altyapısının geliştirilmesine dönük destek projeleridir. 

Süre: 24 ay 

 

AR-GE LABORATUVAR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME PROJESİ (AGÜP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Bursiyer Ücretleri 

Lisans Öğrencisi 750 TL 

Y. Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

Proje Toplam Bütçesi 80000 TL 

 Belirtilen miktarlar aylık üst limitlerdir. 
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3.3 Yönlendirilmiş Proje (YP) 

Kapsam: Ülkenin ve/veya Ufuk Üniversitesi’nin bilim politikasına ve/veya kurumsal ihtiyacına 

uygun olarak konusu, kapsamı, ihtiyaçları, bütçesi ve gerektiğinde yürütücüsü ve araştırma grubu 

Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından önerilen ve BAP Komisyonu tarafından 

son hali belirlenen Ar-Ge projelerdir. 

Süre: 24 ay 

 

YÖNLENDİRİLMİŞ PROJE (YP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Bursiyer Ücretleri 

Lisans Öğrencisi 750 TL 

Y. Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

Proje Toplam Bütçesi 60000 TL 

 Belirtilen miktarlar aylık üst limitlerdir. 
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3.4 Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP) 

Kapsam: Kişisel veya disiplinler arası ya da Ufuk Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum 

ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek 

olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projelerdir. 

Süre: 24 ay 

 

KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (KAP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Bursiyer Ücretleri 

Lisans Öğrencisi 750 TL 

Y. Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

Proje Toplam Bütçesi 50000 TL 

 Belirtilen miktarlar aylık üst limitlerdir. 
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3.5 Bağımsız Proje (BP) 

Kapsam: Konusu Proje Yürütücüsü tarafından belirlenen, araştırma alanı kısıtlaması olmayan Ar-Ge 

projeleridir. 

Süre: 24 ay 

 

BAĞIMSIZ PROJE (BP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Bursiyer Ücretleri 

Lisans Öğrencisi 750 TL 

Y. Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

Proje Toplam Bütçesi 30000 TL 

 Belirtilen miktarlar aylık üst limitlerdir. 
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3.6 Hızlandırılmış Destek Projesi (HZP) 

Kapsam: Araştırmacıların hâlen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan bir gereksinimi 

karşılayabilmek için ihtiyaç duydukları desteği karşılamak üzere önerdikleri Ar-Ge projelerdir. 

Süre: 12 ay 

 

HIZLANDIRILMIŞ DESTEK PROJESİ (HZP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Bursiyer Ücretleri 

Lisans Öğrencisi 750 TL 

Y. Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

Proje Toplam Bütçesi 15000 TL 

 Belirtilen miktarlar aylık üst limitlerdir. 
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3.7 Lisansüstü Tez Projesi (LTP)  

Kapsam: Ufuk Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yüksek lisans, doktora, tıpta 

uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim 

programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen projelerdir. Tıpta uzmanlık projeleri Yüksek 

Lisans tez projesi kapsamında değerlendirilir. 

Süre: 24 ay 

 

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ (LTP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Bursiyer Ücretleri 

Y. Lisans Öğrencisi 1500 TL 

Doktora Öğrencisi 2200 TL 

Proje Toplam Bütçesi - Y. Lisans, Tıpta Uzmanlık 10000 TL 

Proje Toplam Bütçesi - Doktora 20000 TL 

Belirtilen miktarlar aylık üst limitlerdir.  
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3.8 Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) 

Kapsam: Ufuk Üniversitesi lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve sorumluluğu üstlenen bir 

yürütücü öğretim üyesinin denetiminde verilen projelerdir. 

Süre: 12 ay 

 

ÖĞRENCİ ODAKLI PROJE (ÖOP) 

Harcama Türü Destek Limiti 

Makine Teçhizat Giderleri Gerekçeli teçhizat alımı  

Sarf Giderleri Kit, Kimyasal, Kırtasiye vb Ayrıntılar 2.4.2’de belirtilmiştir. 

Proje Toplam Bütçesi 2000 TL 
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