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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ 

PROJE UYGULAMA ESASLARI 
VE 

ARAŞTIRMACI UYGULAMA KILAVUZU

1. Projelerin desteklenmesi ile ilgili her konuda SBÜ BAP Yönergesi hükümlerine göre 
hareket edilmesi esastır.

2. Proje destekleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen esaslara bağlı kalınarak 
yürütülür.

3. BAP komisyonu gerekli gördüğü hallerde uygulama esaslarında değişiklik yapabilir.
4. Bu uygulama esasları ve araştırıcı uygulama kılavuzunda yer alan proje ekibi; proje 

yürütücüsü ve projede yer alacak olan araştırmacıları kapsar.
5. Proje başvuruları https://bap.sbu.edu.tr/internet adresinde kullanımda olan Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi BAP otomasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.
6.  Başvuru tarihleri ile ilgili değişiklikler https://bap.sbu.edu.tr/internet adresinde 

duyurulur.
7. Üniversitemiz BAP Birimine yürütücü olarak proje başvurusunda bulunacak 

araştırmacıların yapabileceği proje başvuru sayısı, üzerinde çalıştığı proje dahil 2 (iki) ile 
sınırlıdır. Altyapı projeleri, araştırmacı olarak yer alınan projeler ile yüksek lisans, doktora ve 
tez danışmanı olarak başvurulan projeler bu sınırlamadan muaftır. TÜBİTAK, KALKINMA 
BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSI, AB PROJELERİ ve benzeri programlarca desteklenen 
projelerle üniversitemize dış destekli kaynak sağlayan en az 100.000 TL bütçeli proje getiren 
araştırmacılarımıza ilave bir adet bilimsel araştırma projesine daha başvuru hakkı tanınır.

8. Proje yürütücüsü, BAP Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilen projesine 
ilişkin BAP yönergesinde belirtilen süre dahilinde söz konusu projeyi mücbir sebepler hariç 
sonuçlandıramaması durumunda yeni bir proje talebinde bulunamaz.

9. BAP Komisyonu, desteklenen projelerle ilgili gerek görmesi halinde projenin her 
aşamasında sunum yapılmasını isteyebilir.

10. Desteklenmesine karar verilen projelerde yürütücü; projesinin takibi, gerekli taleplerin 
zamanında sisteme girilmesi, ıslak imzalı talep formlarının teslimi gibi tüm aşamalarda Birimle 
iletişim halinde kalarak sürecin hızlı ve sağlıklı yürütülmesine destek vermekle yükümlüdür.

PROJE TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURU KOŞULLARI

1- TIPTA UZMANLIK TEZİ PROJE BAŞVURU KOŞULLARI
Bu proje Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakülteleri ve afiliye olan eğitim ve 

araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerini kapsamaktadır. Tıpta uzmanlık tezlerine 
proje yürütücüsü olarak yalnızca Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri başvurabilir. Tez 
danışmanının SBÜ dışındaki bir eğitim görevlisi olması halinde proje yürütücüsü olarak SBÜ 
kadrosundaki bir öğretim üyesinin başvurusu ile tez desteklenir. Projede görev alan araştırmacı 
ise ilgili anabilim dalında ihtisas yapan uzmanlık öğrencisidir. Tezin her altı ayda bir ara raporu 
yazılır ve BAP Koordinatörlüğüne sunulur. Tez kitapçığı tezin sonuç raporudur. Desteklenen 
tez projesinin sonuçları en geç iki yıl içinde ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde (SCI, 
SCI EXPANDED veya ESCI onaylı) yayımlanmalıdır. İlgili tez öğrencisinin tez süresinin iki 
katı süre geçmesine rağmen çalışmalara devam etmemesi ya da başarısız olması ve proje 
çalışmasının tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsünün talebi üzerine proje, 
komisyon tarafından iptal edilebilir. Tez danışmanının projeyi iptal edebilmesi için ilgili eğitim 
kliniğinin eğitim sorumlusundan alacağı öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı BAP 
Koordinatörlüğüne sunması gereklidir. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında 
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satın alınmış ve alınacak olan sarf malzeme, cihaz, alet edevat ve demirbaş için BAP 
Komisyonunun alacağı karar doğrultusunda hareket edilir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR ve ÖZELLİKLERİ
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Başvuru aşamasında tez konusunun ilgili kurullarca onaylandığını gösteren belge,
3. Tez danışmanı atama yazısı
4. Etik Kurul izin belgesinin aslı
5. Proje bütçe formu
6. Teknik şartname
7. Proforma faturalar
8. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi

Belgeler BAP otomasyon sistemine pdf formatında yüklenmiş olmalıdır. Sistem uygunsa 
e-imzalı olarak gönderilebilir. Proje başvuru formu; projenin özetini, anahtar kelimeler, amaç, 
proje konusu ve konunun amaçla ilişkisi, kaynakların özeti, projenin özgün değeri, projenin 
bilimsel birikime katacağı değer, araştırmanın yöntemini kapsamalıdır.

2- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ PROJE BAŞVURU KOŞULLARI
Bu proje Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren 

enstitülere kayıtlı öğrencilerin yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsar. Proje yürütücüsü tez 
danışmanı Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı öğretim üyesidir. Projede görev alan 
araştırmacı ise ilgili ana bilim dalında yüksek lisans ya da doktora yapan öğrencidir. Tezin her 
altı ayda bir ara raporu yazılarak BAP Koordinatörlüğüne sunulur. Tez kitapçığı tezin sonuç 
raporudur. Desteklenen tez projesinin sonuçları en geç iki yıl içinde ulusal veya uluslararası 
hakemli dergilerde (SCI, SCI EXPANDED veya ESCI onaylı) yayınlanmalıdır. İlgili tez 
öğrencisinin tez süresinin iki katı süre geçmesine rağmen çalışmalara devam etmemesi ya da 
başarısız olması sonucu proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsünün 
talebi üzerine proje Komisyon tarafından iptal edilebilir. Tez danışmanının projeyi iptal 
edebilmesi için ilgili enstitüden alacağı öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı BAP 
birimine sunması gereklidir. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında satın alınmış 
ve alınacak olan sarf malzeme, cihaz, alet edevat ve demirbaş için BAP Komisyonunun alacağı 
karar doğrultusunda hareket edilir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Başvuru aşamasında tez konusunun ilgili kurullarca onaylandığını gösteren belge,
3. Tez danışmanı atama yazısı
4. Etik Kurul izin belgesi (gerekli ise)
5. Proje bütçe formu
6. Teknik şartname
7. Proforma faturalar
8. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın

Belgeler BAP otomasyon sistemine pdf formatında yüklenmiş olmalıdır. Sistem uygunsa 
e-imzalı olarak gönderilebilir.

3- BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU KOŞULLARI
Bu proje, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosunda olan doktorasını yapmış öğretim 

görevlisi ve öğretim üyelerinin proje yürütücüsü olarak yer alabileceği projeleri kapsar. Proje 
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yürütücüsünün daha önce üstlenmiş olduğu projeleri başarıyla sonuçlandırmış ve yayın 
şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Daha önceki projesini başarıyla sonuçlandırmış 
olan proje yürütücüleri; sonuçlandırdıkları projenin yayınlanması için kendilerine tanınan iki 
yıllık süre içinde yalnızca bir kez yeni bir araştırma projesi önerebilir.

Bilimsel araştırma projesine başvurusu kabul edilen projenin her altı ayda bir ara raporu 
yazılarak BAP Birimine sunulur. Desteklenen bilimsel araştırma projesinin sonuçları en geç iki 
yıl içinde ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI Exp., ESCI onaylı) 
yayınlanmalıdır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Etik Kurul izin belgesi (gerekli ise)
3. Proje bütçe formu
4. Teknik şartname
5. Proforma faturalar
6. Yurt dışı iş birliği var ise ikili anlaşma protokolü
7. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi

Belgeler BAP otomasyon sistemine pdf formatında yüklenmiş olmalıdır. Sistem uygunsa 
e-imzalı olarak gönderilebilir.

4- ALTYAPI PROJELERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI
Proje yürütücüsünün alt yapı projesi sunduğu alanda uzman ve deneyimli olması ön 

koşuldur. Alt yapı araştırma proje başvurusu kabul edilen projenin her altı ayda bir ara raporu 
yazılarak BAP Koordinatörlüğüne sunulur. Proje bitiminde sonuç raporu BAP Birimine teslim 
edilir. Proje çıktısı olarak yayın şartı aranmaz. Ancak sonuç raporunda yapılan çalışmayla ilgili 
detaylı bilgi verilmiş olmalıdır. Raporda; proje kapsamında kurulan alt yapıdan yararlanılarak 
üretilmiş olan yeni projeler ve çıkan yayınlar hakkında BAP Birimine bilgi sunulur.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR 
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi
3. Bu proje ile ilgili mali mevzuata ilişkin işlemler BAP Koordinatörlüğü tarafından tesis 

edilir. BAP Komisyonu tarafından ihaleye katılacak olan isteklilerden ayrıca gerekli hallerde 
belge istenebilir.

Belgeler BAP otomasyon sistemine pdf formatında yüklenmiş olmalıdır. Sistem uygunsa 
e-imzalı olarak gönderilebilir.

5- BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME DESTEĞİ VE BAŞVURU KOŞULLARI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde veya iş birliği ile düzenlenecek olan ulusal 

veya uluslararası bilimsel içerikli bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster 
sunularının hakem değerlendirmesi ile belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı (veya elektronik 
ortamda yayınlandığı) kongre ve sempozyumlara yönelik destek projeleridir. Sağlanacak destek 
miktarı bilimsel kongrenin/sempozyumun ulusal veya uluslararası olması gibi kriterler de göz 
önüne alınarak BAP komisyonu tarafından belirlenir. Düzenleme kurulu tarafından bilimsel 
toplantı düzenleme desteği başvuru formu doldurulmuş olmalıdır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
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2. Bilimsel program
3. Hedeflenen katılımcı sayısı
4. Proje bütçe formu
5. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi

Belgeler BAP otomasyon sistemine pdf formatında yüklenmiş olmalıdır. Sistem uygunsa 
e-imzalı olarak gönderilebilir.

6- HIZLI DESTEK PROJESİ VE BAŞVURU KOŞULLARI
Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Tıp Fakülteleri ve bağlantılı Eğitim ve Araştırma 

Hastanelerindeki yürütülecek olan acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme 
projelerine destek sağlamak amaçlanmakta olup, Üniversitemiz kadrosunda olan doktorasını 
yapmış öğretim görevlisi ve öğretim üyelerinin proje yürütücüsü olarak yer alabileceği projeleri 
kapsar.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
1. Proje başvuru formu
2. Teknik şartname
3. Proforma fatura
4. Etik Kurul Onay Belgesi (gerekli ise)

7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE PATENT TEŞVİK DESTEĞİ
Bu destek türü; Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosunda bulunan öğretim üyeleri, doktora 

ve tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacıları kapsar.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Proje bütçe formu
3. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi

Belgeler BAP otomasyon sistemine pdf formatında yüklenmiş olmalıdır. Sistem uygunsa 
e-imzalı olarak gönderilebilir.

8- SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA PROJELERİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personelinin yurt içinde ve/veya yurt dışında 

yapacağı sosyal içerikli projelerdir. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin kurulduğu dönemden 
günümüze ulaşan Osmanlıca ve Arapça dillerindeki eserlerin Türkçeye çevirilerinin yapılması 
bu proje kapsamında olup, ayrıca; Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyelerinin üretmiş 
olduğu Türkçe tıbbi eserlerin farklı dillere çevrilmesi de bu proje kapsamında yer almaktadır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Proje bütçe formu
3. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi

Bu proje ile ilgili yukarıda yer alanların dışında istenecek bilgi ve belgeler BAP 
Komisyonu tarafından belirlenir.

9- YURT DIŞI PROJELERİ
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yurt içinde ve yurt dışında bulunan fakülte, yüksekokul ve 
enstitülerine bağlı akademik personel tarafından Türkiye de ve yurt dışında yapılacak olan 
projelerdir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR
1. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Proje bütçe formu
3. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi

Bu proje ile ilgili yukarıda yer alanların dışında istenecek bilgi ve belgeler BAP 
Komisyonu tarafından belirlenir.

10- DIŞ KAYNAKLI PROJELER İÇİN EŞ FİNANS PROJESİ (DKEP)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu araştırmacıların yürütücü, koordinatör veya kurum 

sorumlusu olarak görev aldığı/alacağı, Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası 
kurumlarca fon desteği alınmış projeler ile diğer yurt dışı destek programları kapsamında, 
yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar için üniversitemize doğrudan bütçe aktarımı 
yapılacak projelere başvuru aşamasında, proje bütçesinin belirli bir oranda kurum tarafından 
karşılanmasını ön şart koşan proje başvuruları için sağlanan eş finans destek projesidir. Bu 
projelerin temel amacı; dış kaynaklı projelerin kapsamının geliştirilmesi, katma değer yaratma 
potansiyelinin ve başarımlarının artırılması ve projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak 
tamamlayıcı desteklerin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yürütücü kurum olarak Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinin görev aldığı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya 
teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma 
projeleri dikkate alınır. Bu kapsamda TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, KALKINMA 
AJANSI, AB PROJELERİ ve benzeri programlarca desteklenmiş bulunan ve amacı yeni 
bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin 
çözümlenmesi olan, aynı zamanda bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri 
dikkate alınır.

Kimler başvurabilir: Bu kapsamda TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, 
KALKINMA AJANSI ve AB PROJELERİ benzeri programlardan desteklenmiş yürüyen veya 
son BEŞ yıl içinde başarı ile kapanmış proje desteği almış dış kaynaklı projenin yürütücüleri 
(yürütücülük görevinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde yapılmış olması şarttır) 
başvuru yapabilir.

Proje Bütçesi: Üniversitemize kazandırılan dış kaynaklı araştırma projesi bütçesinin 
%25’ine kadar destek sağlanır. Destek oranı projenin özellik ve nitelikleri dikkate alınarak BAP 
Komisyonu kararıyla %50’ye kadar olacak şekilde belirlenebilir. Başvuru aşamasında 
kurumun, proje bütçesinin belirli oranında desteği ön koşul olarak şart koşan proje 
başvurularında bütçe sınırı destek programının ortaya koyduğu oran kadar destek verilir.

Sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler, destek kapsamı dışındadır. Bu kapsamda, 
devam etmekte olan projeler veya başarı ile tamamlanmış ancak ilave çalışmaları 
gerektirebilecek projeler için destek sağlanabilir.

Başvurularda esas teşkil eden dış kaynaklı projede satın alması gerçekleştirilmiş olan alet, 
donanım ve cihazların mükerrer talepleri desteklenmez.
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Verilecek destekler dış kaynaklı projenin geliştirilmesi, tıkandığı noktaların çözümlenmesi 
veya daha önce yürütülmüş çalışmaların zenginleştirilmesi veya projenin çalışma alanında 
yürütülecek diğer araştırmalara destek sağlamak amaçlı kullanılabilir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile ilgili ilkeler: Başvurular, BAP Birimi Proje 
otomasyonu üzerinden dış kaynaklı projenin Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu yürütücüsü 
tarafından yapılır. Başvurularda, yürüyen veya son beş yıl içinde başarıyla kapatılmış projeler 
kullanılabilir. Başvuruda proje içeriği hakkında bilgi verilmeli, istenilen destek ile yürüyen 
çalışmalara ne tür bir katkı sağlanacağı detaylı bir şekilde ifade edilmelidir. Alınacak destek 
farklı bir çalışma konusunda yürütülecek projede kullanılacak ise dış kaynaklı projenin 
araştırma alanına yapacağı katkı verilmelidir. Projenin ilgili kurum veya organizasyon 
tarafından desteklendiğine dair resmiyet arz eden belgelerin (Proje Başlığı, proje ekibi ve proje 
bütçesine dair bilgilerin yer aldığı Proje sözleşmesi, proje kabul yazısı gibi belgeler ve bütçe 
tablosu) de sisteme yüklenmesi zorunludur. Başvurular, Komisyon tarafından değerlendirilerek 
karara bağlanır. Bir dış kaynaklı proje için sadece bir kez destek alınabilir.

Yurt dışı kaynaklara başvuru aşamasında kurum tarafından belirli oranlarda destek 
verilmesi ön koşulunu sağlamak amacıyla verilecek desteklerde araştırıcı, proje otomasyondan 
proje başvurusu yapmaksızın, başvurusu yapılacak destek programının başvuru dosyası ve 
kurum tarafından istenen bütçe oranını gösterir belgeler ile BAP koordinatörlüğüne bir dilekçe 
ile başvuru yapar. Koordinatörlük değerlendirilmesi ile projenin karşı kurum tarafından 
desteklendiği taktirde BAP birimi tarafından “Dış Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi 
(DKEP)” kapsamında destek sağlanacağına dair Rektörlük onaylı bir yazı verilir. Projenin karşı 
kurum tarafından değerlendirme süreci tamamlandığında ve dış kaynaklı projesi 
desteklendiğinde araştırmacı bu proje kapsamında BAP proje otomasyon sistemi tarafından 
kendisine daha önce verilmiş yazı ile belirtilmiş bütçe tutarı kadar harcama kalemi ile “Dış 
Kaynaklı Projeler İçin Eş Finans Projesi (DKEP)” başvurusu yapar. Başvuru sırasında 
yürütücü, kendisine daha önce verilmiş destek sağlanacağına dair yazı, dış kaynaklı projenin 
desteklendiğine dair yazı ve dış kaynaklı projenin sözleşmesi ile harcama bütçesini oluşturan 
ve onaylanan bütçe tablosunu (tüm harcama kalemleri detaylandırılmış olmalı) proje 
başvurusunda sisteme yüklemek zorundadır. Bu başvurular yapıldıktan sonra ilk komisyonda 
görüşülerek doğrudan kabulü verilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje, oluru çıktıktan ve proje sözleşmesi 
imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Projelerin yürütülme ve sonuçlandırılma süreçleri Normal 
Araştırma Projesi ile aynı usullere göre gerçekleştirilir. Araştırmacılar proje süresince, her 6 
ayda bir ara raporu vermekle yükümlüdür. Bu proje tipinde ek bütçe verilmez. Proje sonucunda 
yürütülen çalışmaları ve araştırmada sağlanan gelişmeleri detaylandıran sonuç raporu proje 
süreçleri otomasyon sistemine yüklenir.

Bu proje türünde, projenin sonuçları en geç iki yıl içinde ulusal veya uluslararası hakemli 
dergilerde (SCI, SCI Exp., ESCI onaylı) yayımlanmalıdır. Sonuç raporu, gerekli görüldüğü 
hallerde hakem değerlendirmesi sonrası veya doğrudan Komisyon tarafından değerlendirilerek 
projenin başarılı olup olmadığı konusunda karara bağlanır.

11- KURUMSAL ALTYAPI PROJELERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI
Üniversite veya bağlı birimlerin akademik unvana sahip üst yöneticilerinin yürütücülüğünü 

yapabildiği proje önerisinin kapsam bakımından Kurumsal Altyapı Projesi olduğunun 
vurgulandığı; Ülkenin ve/veya Üniversitenin bilim politikasına ve/veya kurumsal ihtiyacına 
uygun olarak; yapılacak işlemler ile ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 
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kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji, AR-GE nitelikli 
inovasyonel yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak 
uygulamaları içeren bir proje olduğunun belirtildiği, desteklenmesi için Yönetim/Senato 
kararının alındığı ve başvuru esnasında ilgili kararın sunulduğu projelerdir.

Proje teklifi, uygulama programı ve temin şartlarını içeren proje detay formu, BAP 
otomasyon sistemine yüklenir ve projenin BAP Komisyonunda kabulünden sonra ıslak imzalı 
olarak teslim edilecek olan diğer belgelerle birlikte BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir. Kabul 
edilen, Kurumsal Altyapı Projesinin her altı ayda bir ara raporu yazılarak BAP 
Koordinatörlüğüne sunulur.

Proje bitiminde sonuç raporu BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir. Proje çıktısı olarak 
yayın şartı aranmaz. Ancak sonuç raporunda yapılan çalışmayla ilgili detaylı bilgi, belge ve 
görseller verilmiş olmalıdır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR 
1. Üniversite Yönetim Kurulu /Senato tarafından projenin desteklenmesi için karar 

yazısı 
2. BAP otomasyon sisteminden oluşturulacak olan başvuru formu
2. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listesi
3. Proje Bütçe Formu
4. Teknik Şartnameler
5. Proforma Faturalar

Bu proje ile ilgili mali mevzuata ilişkin işlemler BAP Koordinatörlüğü tarafından tesis 
edilir. BAP Komisyonu tarafından ihaleye katılacak olan isteklilerden ayrıca gerekli hallerde 
belge istenebilir. Belgeler BAP otomasyon sistemine pdf formatında yüklenmiş olmalıdır. 
Sistem uygunsa e-imzalı olarak gönderilebilir.


