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TOPLANTI SAYISI : 01
İYTE Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 12 Aralık 2013 tarihinde aşağıdaki kararları
almıştır;
2014 yılında desteklenecek projeler, A Tipi (Büyük Bütçeli) Proje ve B Tipi (Küçük Bütçeli)
Proje olmak üzere iki grupta değerlendirilecektir. Araştırmacılar sadece bir kategoride, sadece bir
proje önerisinde bulunabileceklerdir. Proje içerikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
A Tipi (Büyük Bütçeli) Proje: Bu tip projeler, daha çok temel bir sorunu ele alan, neden-sonuç
ilişkisi kurulmuş, tüm aşamaları detaylıca tanımlanmış bilimsel projelerdir. Proje önerileri Enstitü
dışından konunun uzmanı hakemlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilecek ve BAP Komisyonu
tarafından karara bağlanacaktır. (2014 yılı BAP bütçesinin yaklaşık 1/3’ü bu tip projelere ayrılmıştır.)
a) Önerilen toplam bütçe 40.000TL’yi, toplam süre 2 yılı geçmemelidir.
b) Başka bir kurum tarafından desteklenen projeler önerilmemelidir.
c) Proje yürütücüleri, Gelişme (Ara) Raporları ile Sonuç Raporunu, sözleşmede belirtilen
tarihlerde Rektörlük Makamına (BAP Koordinatörlüğü) sunmalı ve e-posta ile
(bap@iyte.edu.tr) adresine iletmelidir. Sonuç Raporu teslim tarihi, mazeret bildirilmesi ve
mazeretin kabul edilmesi halinde en fazla 1 ay ertelenebilir.
B Tipi (Küçük Bütçeli) Proje: Bu tip projeler, daha küçük ölçekli, temel bir problemin belirli bir
aşaması için gerekli kısmi destek niteliğindeki bilimsel projelerdir. Proje önerileri, BAP Komisyonu
tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.
a) Önerilen toplam bütçe 8.000.-TL’yi, süre 1 yılı geçmemelidir.
(2013 yılında desteklenen B tipi projelerde ortalama destek miktarı 4093TL olmuştur.)
b) Proje yürütücüleri, Sonuç Raporunu, sözleşmede belirtilen tarihlerde Rektörlük Makamına
(BAP Koordinatörlüğü) sunmalı ve e-posta ile (bap@iyte.edu.tr) adresine iletmelidir. Sonuç
Raporu teslim tarihi, mazeret bildirilmesi ve mazeretin kabul edilmesi halinde en fazla 1 ay
ertelenebilir.
Başvuru Süreci:
1) a) A Tipi (Büyük Bütçeli) Proje başvurusu için Ek-1’deki form,
b) B Tipi (Küçük Bütçeli) Proje başvurusu için Ek-2’deki form,
c) Revizyon talep edilen projeler için, Ek-3’deki Revizyon Talep Formu,
ekleriyle birlikte doldurulduktan sonra Rektörlük Makamına (BAP Koordinatörlüğü) iletilmek üzere,
üst yazıyla Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne teslim edilmeli ve e-posta ile (bap@iyte.edu.tr)
adresine iletilmelidir.
2) Yeni proje önerilerinin desteklenmesinde, Başvuru veya Revizyon talep formlarının, Gelişme veya
Sonuç Raporlarının belirtilen tarihlerde teslim edilip edilmediği hususları Komisyonca dikkate
alınacaktır.
3) BAP değerlendirme takvimi aşağıdaki gibidir:
Yeni proje ve revizyon son başvuru tarihi
Not:
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i) İlk kez proje önerisinde bulunan yürütücülerin proje önerileri öncelikli değerlendirilecektir.
ii) Projenin gerektirmesi halinde seyahat giderleri karşılanabilir. Ancak, seminer, toplantı vb.
katılım için yolluk talep edilmemelidir.

EK:
1) A Tipi (Büyük Bütçeli) Proje Başvuru Formu
2) B Tipi (Küçük Bütçeli) Proje Başvuru Formu
3) Revizyon Talep Formu
4) Gelişme (Ara) / Sonuç Raporu Formu
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