ORDU ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)
2018 YILI PROJE DESTEKLEME VE UYGULAMA İLKELERİ
1. A TİPİ ARAŞTIRMA PROJELERİ (A)
a. Bu projelere Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık derecesine sahip tüm öğretim
elemanları başvurabilir.
b. Başvuru tarihleri BAP birimi ana sayfasından duyurulur ve başvuru süreci 1 aydır.
c. A kodlu projelerdir. Bu projeler için maksimum bütçe teklifleri Tablo 1’de verilmiştir.
d. Proje süresi en az 12 aydır. Bu sürenin yarısından fazlası tamamlanmadan proje sonuçlandırılamaz.
e. Bir araştırıcı aynı anda birden fazla (Lisansüstü tez projesi sunamayan öğretim elemanları için iki) A kodlu proje
yürütemez.
f. Bir proje bitmeden yeni bir proje başlatılamaz.
Tablo 1. A Tipi Araştırma Projeleri için teklif edilebilecek maksimum bütçe limitleri
Proje
Kodu
A

Maksimum Bütçe Teklifi
B Tipi proje sunabilen B Tipi proje sunamayan
öğretim elemanları için
öğretim elemanları için
10.000,00 TL
1. Proje 10.000,00 TL
2. Proje 7.000,00 TL

2. B TİPİ ARAŞTIRMA PROJELERİ (BY, BD, BU)
a. Bu projelere yüksek lisans/doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik tez danışmanları başvurabilir.
b. Başvuru yılın herhangi bir döneminde yapılabilir.
c. Proje süresi en az 9 aydır. Bu sürenin 2/3’i tamamlanmadan proje sonuçlandırılamaz. Proje süresi, ilgili lisansüstü
eğitim ve öğretim mevzuatında belirtilen normal öğretim süresini aşamaz.
d. Bir araştırıcı aynı anda 2 adet B tipi proje yürütebilir.
e. B kodlu projelerdir. Bu projelere Yüksek lisans, Doktora ve Uzmanlık Tezleri yürütücülüğü yapan araştırıcılar
başvuru yapabilirler. Bu projeler için en yüksek bütçe teklifleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. B Tipi Araştırma Projeleri için teklif edilebilecek maksimum bütçe limitleri
Proje Türü
Yüksek Lisans Tezi
Doktora Tezi
Uzmanlık (TUS, DUS) Tezi

Maksimum Bütçe Teklifi
7.000,0 TL
10.000,0 TL
10.000,0 TL

3. A VE B TİPİ ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN GENEL UYGULAMALAR
a. Bir araştırmacı, proje yürütücüsü olarak aynı anda en fazla 2 (iki) proje yürütebilir. Bu projelerin en fazla 1 tanesi
A tipi olabilir.
b. Bir araştırmacı, aynı anda en fazla 3 projede yardımcı araştırmacı olabilir.
c. Araştırma projelerinde araştırmacı eklenmesi ve çıkarılması teklifleri için proje süresinin %50’sinin aşılmamış
olması gerekir.
d. Araştırma projeleri bütçelerinde demirbaş, sarf, hizmet ve harcırah kalemlerinin yanında, projenin metodolojisi ile
doğrudan ilişkili bir yurtiçi kurs katılımı, kongre/sempozyum/çalıştay katılımları yer alabilir. Yurtdışı kurs ve
çalışmalar için bütçe ayrılamaz.
e. Proje bütçelerinde tek bir kalemin bütçenin yarısından fazla olmaması beklenir. Bu oran araştırmacının özel talebi
doğrultusunda araştırmanın niteliğine göre BAP Komisyonu tarafından artırılabilir.
f. Araştırma projeleri için aşağıda belirtilen koşullarda ek proje destekleri sağlanabilir:
1. 2017 yılı içerisinde, ilk isim veya sorumlu yazar olmak şartıyla, indeksli dergilerde (*) 1 yayın yapan
araştırmacının yürütücü olarak 2018 yılında BAP Koordinasyon Birimi’ne sunacağı 1(**) adet araştırma
projesine %10, 2(**) ve üzeri yayın yapan araştırmacıya ve 2017-2018 yılında tamamlanmış TÜBİTAK
projesi olan araştırmacıya %20 ek bütçe desteği sağlanabilir.
2. Yayın ve atıf destekleri ‘Bilimsel Etkinlik Katılımları’ için ancak hazırlanan ya da devam eden projelerin
bütçelerine katılarak yukarıda belirtilmiş desteklere ek olarak kullanılabilir (**).

4. A ve B TİPİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KAPSAMINDA KONGRE/SEMPOZYUM KATILIMINA
YÖNELİK GİDERLERİN KARŞILANMASI
Projenin konusu ile ilgili yurt içi/yurt dışı kongre/sempozyumlarda sunulacak bildiriler için katılım, yolluk ve
yevmiye giderleri aşağıdaki sınırlamalara ve koşullara göre desteklenebilir.
a. ‘Bilimsel Etkinlik Katılım Desteği’ sadece ilgili projenin bütçesinden karşılanabilir.
b. ‘Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri ve Doktora/Sanatta Yeterlik ünvanlı öğretim elemanları bu destekten
yararlanabilir. Her bir bildiri için yalnızca sunumu yapmak üzere bir kişi görevlendirilir.
c. Yıl içerisinde bir araştırmacıya en fazla 2 (iki) destek sağlanabilir.
d. Etkinlik katılımlarının elektronik ağ üzerinden, sanal yollarla gerçekleştirilmesi durumunda destek
kapsamında yalnızca katılım ücreti karşılanabilir.
e. Proje kapsamında yurt dışında bir kongreye katılabilmenin ön koşulu 2017 yılı içerisinde indeksli dergilerde
(*) ilk isim veya sorumlu yazar olarak en az 1 yayın yapmış olmaktır.
f. Aynı proje kapsamında her biri bildiri sunmak koşuluyla proje ekibinden en fazla 2 kişiye katılım desteği
sağlanabilir. Diğer proje çalışanlarının birbirlerinin yerine yaptıkları sunumlar için destek sağlanmaz.
g. Bilimsel etkinliğin gerçekleşeceği tarihte başka kurumlarda görevli bulunan üniversitemiz mensupları bu
destekten faydalanamaz.
h. Yayın ve Atıf Desteği bu kapsamda kullanılmak istenirse hazırlanan ya da devam eden projelerin bütçelerine
eklenerek aşağıda belirtilmiş desteklere ek olarak kullanılabilir.
i. Desteğin kullanılması için katılım tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde katılım
davetinin, bildiri özetinin, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Koordinasyon
Birimine teslim edilmesi gereklidir.
j. Tez projesindeki yardımcı araştırmacı kadrolu bir araştırma görevlisiyse, araştırma görevlisi tarafından
kullanım şartıyla projenin bilimsel etkinlik katılım bütçesi 1000TL arttırılabilir.
k. Proje hazırlanırken ‘Bilimsel Etkinlik Katılımı’ için bütçeye dahil edilebilecek üst destek limitleri aşağıda
belirtilmiştir:
Bir kişi için Bilimsel Etkinlik Katılımı, AYNI YIL İÇİN TOPLAM Destek Limitleri (Fen, Sağlık,
Sosyal)
Kongre/Sempozyum (Poster/Sunum): 1.000 TL
Kongre/Sempozyum (Poster/Sunum): 2.000 TL [ön koşul: 2017 yılında en az 1 indeksli yayında ilk isim
veya sorumlu yazar olmak (*)]
Bir kişi için Bilimsel Etkinlik Katılımı, AYNI YIL İÇİN TOPLAM Destek Limitleri (Bilimsel/Sanatsal)
Kongre/Sempozyum (Eser sunumu/Sergi, Canlı Performans): 1.000 TL
Kongre/Sempozyum (Eser sunumu/Sergi, Canlı Performans): 2.000 TL [ön koşul: 2017 yılında en az 1
indeksli yayında ilk isim veya sorumlu yazar olmak (*)]
5. BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİK DÜZENLEME PROJELERİ
Bu projelere, proje yürütücüsü olarak sadece Üniversitemiz öğretim üyeleri başvurabilir. Yıl içerisinde herhangi bir
zamanda başvuru yapılabilir. Etkinlikten en az 1 (bir) ay önce başvuru yapılmalıdır. Projelerde kullanılan her türlü
basılı malzemede ve hazırlanan web sayfasında, ‘Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından ‘…’ kodu ile desteklenmiştir’ ibaresi veya benzer bir ibare yer almak zorundadır.
a. Sempozyum/Kongre Düzenleme Projeleri: Aşağıda belirtilen üst destek limitleri çerçevesinde, her Fakülte veya
Yüksekokul 2018 yılı içerisinde 2 (iki) ulusal ve 1 (bir) uluslararası düzeyde olmak üzere 3 (üç) defa bu destekten
yararlanabilir.
Sempozyum/Kongre Düzenleme Projeleri Üst Destek Limitleri (Etkinlik başına)
Ulusal:7.000 TL
Uluslararası: 14.000 TL

b. Ortak Sempozyum/Kongre Düzenleme Projeleri:
Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Ordu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenecek Ulusal/Uluslararası bilimsel
etkinliklere, üniversitemiz birimlerinin aşağıdaki gerekli şartları yerine getirmesi kaydıyla, destek sağlanabilir.
Şartları yerine getiren birim ‘Ortak Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projesi’ adı altında başvuru yapabilir. Gerekli
şartlar:
I. Kongrede ‘Onur Kurulu’ olması durumunda, Ordu Üniversitesi Rektörü bu kurulda doğal olarak yer
almalıdır.
II. Ortak düzenlenecek kongrenin hem ‘Bilim Kurulu’ hem de ‘Organizasyon Komitesi’nde Ordu
Üniversitesi araştırmacıları (ulusal ortak kongre için en az ikişer, uluslararası ortak kongre için en az birer
araştırmacı) yer almalıdır.
III. Kongreye ait web sayfası ve tüm basılı materyalde Ordu Üniversitesi adı ve logosuna yer verilmelidir.
IV. Ordu Üniversitesi katılımcılarından talep edilecek katılım ücreti hakkında BAP Komisyonu yetkilidir.
V. Aşağıda belirtilen üst destek limitleri çerçevesinde, her Fakülte veya Yüksekokul 2017 yılı içerisinde 1
(bir) ulusal ve 1 (bir) uluslararası düzeyde olmak üzere 2 (iki) defa bu destekten yararlanabilir.
Ortak Sempozyum Düzenleme Projeleri Üst Destek Limitleri (Etkinlik başına)
Ulusal: 5.000 TL
Uluslararası: 10.000 TL
c. Bilimsel Konferans Düzenleme Projeleri: Aşağıda belirtilen üst destek limitleri çerçevesinde, en fazla 1 (bir)
konuk (doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip) araştırmacının harcırahı karşılanır. Proje desteğinden
Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları yararlanabilir. Proje desteğinden 2018 yılı içerisinde
Fakülteler ve Yüksekokullar 2 (iki) ulusal ve 1 (bir) uluslararası düzeyde olmak üzere en fazla üç defa, Meslek
Yüksekokulları ise biri ulusal diğeri uluslararası veya ikisi ulusal düzeyde olmak üzere en fazla 2 (iki) defa
yararlanabilir.
Bilimsel Konferans Düzenleme Projeleri Üst Destek Limitleri (Konuk araştırmacı başına)
Ulusal:1.000 TL
Uluslararası: 2.000 TL
d. Bilimsel Çalıştay Düzenleme Projeleri: Aşağıda belirtilen üst destek limitleri çerçevesinde ulusal düzeyde
düzenlenecek çalıştay için en fazla 3 (üç) konuk araştırmacının (Dr./uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip)
harcırahı ve danışmanlık ücreti karşılanır. Uluslararası düzeyde düzenlenecek çalıştay için en fazla 1 (bir) konuk
araştırmacı davet edilebilir ve bu kişinin ilave olarak bir konferans vermesi beklenir. Proje desteğinden Fakülteler,
Yüksekokullar ve ilgili Araştırma Merkezleri 2018 yılı içerisinde biri ulusal ve diğeri uluslararası düzeyde olmak
üzere en fazla 2 (iki) defa yararlanabilir.
Bilimsel Çalıştay Düzenleme Projeleri Üst Limitleri (Eğitmen başına)
Ulusal: 1.000 TL
Uluslararası: 2.000 TL
e. Bilimsel Panel Düzenleme Projeleri: Proje kapsamında aşağıda belirlenen üst destek limiti çerçevesinde en fazla
3 (üç) panelist desteklenir. Proje desteğinden Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları 2018 yılı
içerisinde bir defa yararlanabilir.
Bilimsel Panel Düzenleme Projeleri Üst Destek Limitleri (Panelist başına)
Ulusal: 1.000 TL
f. Sanatsal Etkinlik Düzenleme Projeleri: Ordu Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmaları kapsamında
hazırladıkları, en az bir doktora/sanatta yeterliliğe sahip sanatçı/akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen ulusal
düzeydeki bireysel veya karma sergi/gösteri etkinliklerine sağlanan desteklerdir. Bu kapsamda ilgili fakülteden yıl
içerisinde en fazla 2 destek başvurusu alınabilir. İlk desteği alan kişiler ikinci destekten yararlanamazlar. Katılımcı
sayısının 3’ün üzerinde olması durumunda destek 3.000 TL’yi geçemez.
Sanatsal Etkinlik Düzenleme Projeleri Üst Destek Limiti (Katılımcı başına)
1.000 TL
Not: Proje türlerinin gerçekleştirilmesi sırasında zorunlu olan organizasyon, hizmet ve mal alımı giderleri, söz konusu
projenin ödeneğinin üst destek limitlerini aşmayacak şekilde kullanılabilir.

6. YAYIN VE ATIF DESTEĞİ
a. Yayın ve Atıf desteğinden tüm öğretim elemanları yararlanabilir. Her bir ‘yayın ve atıf’ yalnızca bir defa BAP
Uygulama Esaslarında yer alan teşviklere başvuru için kullanılabilir. Yazarların kendi aralarında anlaşmaları
kaydıyla ‘yayın’ için sadece bir kişi tarafından başvuru yapılabilir.
b. Ordu Üniversitesi mensubu araştırıcıların TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programında yer alan
dergilerde 2017 ve 2018 yıllarında yayınladıkları tüm bilimsel yayınlara destek sağlanır. TÜBİTAK UBYT
kapsamında yayına verilen teşvik miktarının yarısı araştırıcıya ayni katkı olarak kullandırılır.
c. Makalenin tüm yazarları Ordu Üniversitesi’nden ise, bu destekten sadece sorumlu yazar veya ilk isimde yer alan
yazar yararlanabilir.
d. Sorumlu yazar veya ilk ismin Ordu üniversitesi dışından olması durumunda, yazarların desteği alacak kişiyi kendi
aralarında belirlemeleri gerekir.
e. Sorumlu yazar ve ilk yazarın aynı kişi olmaması durumunda yetki verilen kişi başvuru yapabilir.
f. Araştırmacının indeksli dergilerdeki (**) 2017 yılı içerisinde aldığı atıflar için atıf başına 60 (altmış) TL olmak
üzere 20 (yirmi) atıfa kadar (kendi atıfları hariç) ayni destek sağlanabilir.
g. Araştırıcı isterse “Yayın ve Atıf Desteği” başvurusu altında münferit olarak başvurabilir. Burada ‘Bilimsel Etkinlik
Katılımı’ için ayrı bir başvuru yapılamaz.
h. Araştırıcı, yayın/yayınları ve atıf desteklerinden alacağı ödenekleri BAP birimine sunacağı ya da BAP biriminde
yürüyen projesinin bütçesine eklenmek kaydıyla sarf, demirbaş, hizmet alımı veya ‘Bilimsel Etkinlik Katılım’
giderleri için kullanabilir.
7. HIZLI DESTEK (HD)
a. Lisans üstü programı olmadığı için yüksek lisans/doktora ya da uzmanlık tezi projesi sunamayan öğretim
elemanları yürüttükleri toplam proje sayısı Hızlı Destek dahil 2’yi geçmemek kaydıyla yararlanabilir.
b. Bu desteğe ister bağımsız bir araştırma olarak isterse yürüyen bir projenin devamı olarak başvuru yapılabilir.
c. Araştırıcılar kısa süreli (6-12 aylık) ve küçük bütçeli araştırmaları için hızlı destek başvurusu yapabilirler.
d. Bu destekten yılda bir defa yararlanılabilir.
e. Destek bütçesi üst limiti 5.000 TL’dir.
8. DİĞER UYGULAMALAR
a. Proje bütçelerinde akaryakıt gideri, 100 km için 6 litreyi geçmeyecek şekilde hesaplanır.
b. Projelerin sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin yürürlükte olan yönergedeki yaptırımlar uygulanır.
c. Araştırma projelerinin iki yıl içerisinde yayınlanma şartı yürürlükte olan yönerge ile düzenlenmiştir. Makalesi
yayın aşamasında olan proje yürütücülerine, belgelemek koşulu ile bir yıla kadar ek süre verilebilir.
d. Proje süresi dolan B Tipi Araştırma Projeleri, öğrencilerden kaynaklı nedenlerden dolayı yazım ya da sonuç
aşamasında kesintiye uğrarsa, bu durumda yürütücü, projeyi bir sonuç raporuyla sonlandırabilir.
e. Proje türleri ve desteklere ilişkin tüm işlemler BAP Koordinasyon Birimi’nin web sayfasında yer alan güncel
formlarla yapılmalıdır.
f. BAP Koordinasyon Birimi’ne yapılacak tüm başvurularda gerekli tüm evraklar bir dilekçe ekinde sunulmalıdır.
g. Tüm proje türlerinde ve desteklerde kullanılan her türlü basılı malzemede ve/veya hazırlanan web
sayfalarında ve BAP Koordinasyon Birimi destekli tüm projelerden üretilen bilimsel yayınlarda, ‘Ordu
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ‘…’ numaralı proje’
ibaresi veya benzer bir ibare yer almak zorundadır.
h. Tüm proje ve destek başvurularında, üniversitemizde yapılması mümkün analizler ve testlerin başka kurum ve
kuruluşlarda, yurt içinde yapılması mümkün olan analiz ve testlerin ise yurt dışında yaptırılmasına ilişkin destek
talepleri değerlendirmeye alınmaz. Zorunlu hallerde gerekçeler detaylı olarak başvuru formunda belirtilmeli ve
ilgili birim amiri ve Merkezi Laboratuvardan alınan, analizlerin üniversitemizde yapılamadığına dair bir yazı
başvuruya eklenmelidir.
i. ‘2018 Yılı Proje Destekleme ve Uygulama İlkeleri’, Ordu Üniversitesi Senatosu tarafından 03/02/2017 tarihinde
kabul edilen ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’ hükümlerine dayanılarak, BAP Komisyonu
tarafından hazırlanmıştır. BAP Komisyonu gerektiğinde bu ilkelerde 2018 yılı içerisinde değişiklikler yapabilir.
j. BAP Projelerinden ortak kullanım şartıyla alınan veya proje bitiminde bölümün kullanımına açılması gereken tüm
malzeme ve ekipmanların ortak kullanımına imkân verilmemesi durumunda söz konusu yürütücülerin yürüyen tüm
projeleri dondurulur ve proje önerileri işleme alınmaz.
(*) SCI, SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Art and
Humanities Index), IM (Index Medicus), DI (Dental Index), EI (Engineering Index), CMCI (CompuMath Citation Index)
ve Eğitimle ilgili alan indeksleri, Sosyal Bilimler için SCOPUS ve ISI Database tarafından taranan uluslararası indeksler.
(**) Her bir ‘yayın ve atıf’ BAP Uygulama Esaslarında belirtilen teşviklere başvuru için sadece bir defa kullanılabilir.
Yazarların kendi aralarında anlaşmaları kaydıyla, ‘yayın’ için sadece bir kişi tarafından başvuru yapılabilir.

