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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları tarafından yönetilen bilimsel araştırma projesi 

tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi 

ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere 

kaynak aktarımının yapılmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmeliğe” göre hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, İstinye Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri süreçlerine dair genel 

esaslara, bu süreçleri yürüten yönetim organlarına, bu organların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 

usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.  

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Ara Rapor: Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiş projeler için; Yürütücü tarafından her 6 

(altı) ayda bir Kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak BAP Komisyonuna sunulan, projede ilgili süre 

içerisinde gerçekleştirilmiş faaliyetleri ve ara çıktıları içerecek şekilde detaylandırılmış raporu, 

b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından 

proje ekibinde gösterilen, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel 

ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki 

araştırmacıları, 

c) Bilimsel araştırma Projesi: Tamamlandığında, sonuçlarının bilime, uluslararası ve/veya ulusal 

ölçüde katkı yapması ve ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması 

beklenen bilimsel içerikli yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da 

kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek, bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve 

geliştirme projeleri ve İstinye Üniversitesi BAP kaynakları ile desteklenen projeleri, 

ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP Koordinasyon Birimi): Bilimsel 

Araştırma Projeleri Komisyonu’nun sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin proje 

hesabına aktarılması, proje hesabına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve araştırmacıların görev aldığı 

ulusal ve uluslararası fon kuruluşları tarafından desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen 

süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve bağlı bulunulan yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili 

olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordinasyon halinde yürütmekle sorumlu birimi, 

d) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP Komisyonu): Bilimsel araştırma projelerinin 

değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ile izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerini yürütmek; 

üniversitenin Ar-Ge stratejisi ve politikaları çerçevesinde BAP yönerge ve uygulama esaslarına ilişkin 

çalışmaları koordine etmek amacıyla oluşturulan komisyonu, 
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e) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı (BAP Komisyonu Başkanı): Komisyona 

üniversite adına başkanlık etmekten ve komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, Rektör 

tarafından görevlendirilen öğretim üyesi veya Rektör Yardımcısı’nı, 

f) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: BAP Koordinasyon 

Birimi’nin faaliyetlerinin üniversite adına yürütülmesinden sorumlu, BAP faaliyetlerini, ilgili yönergede 

belirtilen usule uygun şekilde koordine edebilecek yetkinliklere sahip personel arasından görevlendirilen 

ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi, 

g) Bursiyer: BAP kapsamında burslu görevlendirilecek, tezli lisansüstü programlara kayıtlı 

öğrenciyi, 

ğ) Doktora Sonrası Araştırmacı: BAP kapsamında burslu görevlendirilecek doktor unvanına sahip 

araştırmacıları, 

h) Danışman: Proje ile ilgili olarak uzmanlık gerektiren özel veya yan konular ile teknik ve hukuki 

alanlarda bilgisinden yararlanılan kişileri, 

ı) Etik Kurul: Proje çalışmalarını yasal hükümler çerçevesinde etik ilkeler bakımından 

değerlendirmeye yetkili kurulu, 

i) Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi 

için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını, 

j) İlgili akademik birim yönetimleri: Rektörlük, Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul 

Müdürlükleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüklerini, 

k) Kaynak Aktarımı: Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel 

araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde otuzunu aşmaması kaydıyla komisyon 

tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkıyı, 

l) Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Kılavuz (BAP Uygulama Kılavuzu): BAP Komisyonu 

tarafından oluşturulan ve güncel uygulama esaslarını içeren dokümanı, 

m) Proje Ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacı/araştırmacılar, bursiyer/bursiyerler, yardımcı 

personel ve danışmanlardan oluşan ekibi, 

n) Proje Sözleşmesi: Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği 

Rektör Yardımcısı ile proje ekibi tarafından imzalanan, projelerin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve proje 

sonuçlarının yayımlanması gibi hususlarda uyulacak ilke, usul ve sorumlulukların belirtildiği sözleşme 

protokolünü, 

o) Proje yürütücüsü: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, 

yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü 

sorumluluğunu taşıyan, İstinye Üniversitesi ile Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan, proje 

sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek, 

İstinye Üniversitesi akademik ve/veya idari kadrosunda görevli olmak şartıyla öğretim üyelerini ve doktora, 

tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik sonrası döneminde olan öğretim görevlilerini, 

ö) Muhasebe Birimi: Üniversitede muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi, 

p) Satın Alma Birimi: Üniversitede satın alma işlemlerinin yürütüldüğü birimi, 

r) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu’nu, 

s) Sonuç Raporu: Proje süresinin bitimini takiben BAP Uygulama Esasları Kılavuzunda (EK-7) 

belirtilen süre içerisinde Yürütücü tarafından BAP Birimine sunulan ve projenin tüm faaliyetleri ile 

çıktılarını içerecek şekilde detaylandırılmış raporu, 

ş) Üst Yönetici: Üniversite Rektörü’nü, 

t) Venustats: Proje süreçlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için 

BAP Birimi, BAP Komisyonu, Hakemleri Proje Ekibi ve Akademisyenler tarafından kullanılan proje 

süreçleri yönetim sistemi yazılımı, 

u) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını, 

ü) Yükseköğretim Kurumu: İstinye Üniversitesi’ni, 

v) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin 

yürütülmesinden tam veya kısmi zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni İstinye Üniversitesi 
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olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, 

işçi ve benzeri personeli, 

y) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim Organları, Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları 

 

BAP komisyonunun oluşturulması 

MADDE 5 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu aşağıdaki usulle belirlenir: 

a) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı 

başkanlığında, Üniversite Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az 7 en çok 11 

üyeden oluşur. BAP Komisyonu üyeliğine seçilen öğretim üyeleri arasından biri başkan vekili olarak 

Rektör tarafından görevlendirilir. Komisyon üyelerinin görev süresi 4 (dört) yıldır. Süresi biten üye aynı 

usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle asli görevlerinden ayrılmaları 

halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün 

veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon üye tam sayısının salt 

çoğunluğu oluşturacak şekilde katılımı ile toplanır.  Açık oylama yapılır ve kararlar, kabul veya ret olarak 

alınır, çekimser oy kullanılamaz.  Oyların eşit olması halinde BAP Komisyonu Başkanının oyu karar 

hakkında belirleyicidir. 

b) Komisyon, incelemesine sunulan bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, 

kabulü, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, iptali ve sonuçlandırılması ile bu yönergenin ekleri olan 

formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluğa 

sahiptir. 

c) Komisyon Üyeleri başvurusu yapılan ve değerlendirilen projeler kapsamındaki tüm bilgilerin 

gizliliği, etik ilkelere uygun olarak hareket edilmesi ve ilgili mevzuatın gerektirdiği hususlara uygun olarak 

görevlerini yürütmekle sorumludur. 

ç) BAP Komisyonu ihtiyaç olması halinde belirleyeceği görevler kapsamında çalışmak üzere alt 

komisyonlar oluşturabilir. 

d) Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

e) Komisyon tarafından alınan kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer. 

 

BAP Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları 

MADDE 6 – (1) BAP Komisyonu aşağıda belirtilen yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirir: 

a) Proje sonuçlarının yüksek katma değerli çıktılar oluşturmasını teşvik edecek ve kaynakların 

verimli ve etkinli bir şekilde kullanılmasını destekleyecek politikaları da göz önünde bulundurarak 

desteklenecek proje türlerini ve uygulama esaslarını belirler.  

b) Proje başvuru takvimini hazırlar.  

c) Desteklenecek proje türlerini ve uygulama esaslarını belirler.  

ç) Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar.  

d) Projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler.  

e) Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar.  

f) Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve 

sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler.  

g) Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini uzmanlara 

gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.  

ğ) Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara 

ve sonuç raporlarını değerlendirir.  

h) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek karara 

bağlar.  
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ı) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarına 

inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.  

i) Sözleşme ve Yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.  

j) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kurulu ile İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulu önerilerini dikkate 

alarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve Rektör’e önerir.  

k) Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler 

hakkında Rektörlük’e rapor sunar. 

 

BAP koordinasyon birimi ve görevleri 

MADDE 7 – (1) BAP Koordinatörü, BAP Biriminin faaliyetlerinin Üniversite adına 

yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesi veya idari personeldir. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, 

üst yöneticiye karşı sorumludur. 

 

Koordinatörün görevleri:  

MADDE 8 – (1) Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:  

a) BAP Koordinasyon Birimi’nin program ve faaliyetlerini ilgili mevzuat, yönerge ve BAP 

Komisyonu kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek.  

b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak.  

c) BAP Komisyonu toplantıları için gündemi hazırlamak.  

ç) BAP Komisyonu toplantılarında raportörlük yapmak.  

d) BAP Koordinasyon Birimi ve BAP Komisyonu faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu 

sağlamak.  

e) Rektöre veya yetkilendirilmiş Rektör Yardımcısına ve BAP Komisyonu Başkanına, BAP 

Koordinasyon Birimi faaliyetleri hakkında dönemsel raporlar sunmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Proje Türleri, Kaynak Aktarımı, Proje Süreleri ve Proje Ekibi 

 

Proje türleri 

MADDE 9 – (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda 

listelenmiştir. Bu proje türleri için başvuru koşulları, başvuruların değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi 

ve sonuçlandırılmasına yönelik ilkeler BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur. BAP 

Komisyonu belirtilen bu projelerin kapsamında ve uygulama ilkelerinde değişiklik yapabilir, gerekli 

gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir Bilimsel araştırma proje grupları 

şunlardır: 

a) Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABP): İstinye Üniversitesine son bir yıl içerisinde atanmış 

bulunan öğretim üyelerinin yürütecekleri araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir.  

b) Bağımsız Araştırma Projeleri (BP): İstinye Üniversitesi öğretim üyelerinin veya doktora, tıpta 

uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış yürütücülerin hazırladıkları kişisel, disiplinlerarası 

veya İstinye Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile 

oluşturulmuş, temel amacı doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleridir. BAP Projeleri; 

1) Fen Bilimleri, 

2) Sağlık Bilimleri, 

3) Sosyal Bilimler, 

olmak üzere üç ayrı grupta değerlendirilir.  

c) Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP): İstinye Üniversitesinde farklı disiplinlerden en az üç 

bölüm veya anabilim dalından öğretim üyelerinin birlikte hazırlayacağı ve yürüteceği araştırma 

projeleridir. Disiplinler Arası Araştırma Projeleri’nde bir proje yürütücüsü belirlenir. Bu proje türünde 

üniversitemiz bünyesinde farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların iş birliği yaparak disiplinler arası 

ortak çalışmaların sayısının ve kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Disiplinler arası Araştırma 

Projesi’nde katma değeri yüksek ürün/sanat eseri/tasarım elde etme potansiyeli yüksek olan projeler 

öncelikli olarak desteklenecektir.  
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ç) Güdümlü Proje (GD): Ülkenin ve/veya İstinye 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 araştırma veya geliştirme projeleridir. 

d) Lisansüstü Tez Projeleri (LÜTEP): İstinye Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve 

merkezlerde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile uzmanlık 

öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde yürüttükleri araştırma 

projeleridir. Tez projelerinin yürütücüsü tez danışmanıdır. Lisansüstü eğitimin herhangi bir nedenle 

yürütülememesi veya sona ermesi halinde, proje yürütücüsü proje grubunun değişikliği veya projenin 

iptali için BAP Komisyonu’na başvurur. 

e) Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP): Üniversitemizin lisans düzeyinde 

eğitim verilen birimlerinin örgün öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerinin araştırma 

faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla, proje takımlarına yönelik 

oluşturulmuş araştırma projeleridir. Bu proje türüne başvuru, proje takım danışmanı tarafından yapılır. 

Bu proje türüne başvuru yapılabilmesi için başvuruda bulunacak takımın proje süresi içerisinde 

üniversitemizi ulusal veya uluslararası bir organizasyonda temsil etmesi zorunludur. Bu proje türünde en 

az üç lisans öğrencisi araştırmacı olarak yer almak zorundadır.  

f) Performansa Dayalı Araştırma Projesi (PEDAP): Öğretim üyelerimizin son beş yıllık akademik 

performansları dikkate alınarak hesaplanacak bir performans puanı üzerinden öğretim üyelerimize 

verilecek performans desteği projesidir. Bu proje türüyle, üniversitemizde görev yapan öğretim 

üyelerimizin bireysel performanslarının yükselmesi ve üniversite içi rekabetçiliğin en üst düzeyde 

sürdürülmesi amaçlanmaktadır.  

 

 

Proje ekibi ve projede bursiyer görevlendirmesi 

MADDE 10 – (1) Projede görev alan yürütücü, araştırmacı, bursiyer ve danışman proje ekibini 

oluşturur. Proje Ekibinin Bilimsel Araştırma Projesinde görev almalarına ilişkin usul ve esaslar, BAP 

Komisyon tarafından belirlenir ve güncel BAP Uygulama Esasları Kılavuzu (EK-7) ile ilan edilir. 

(2) Proje yürürlükte iken Yürütücünün Proje Ekibinde değişiklik yapma talebi BAP Komisyonu 

tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yürütücünün gerekçelendirilmiş talebini içeren dilekçesine ek 

olarak değişikliğe konu araştırmacıların dilekçelerini de BAP Birimine sunması gereklidir. 

 (3) BAP kapsamında destek alan tezli yüksek lisans veya doktora programındaki öğrenciler ya da 

mezunlar bursiyer olarak görevlendirilebilir. 

(4) Projelerde yer alacak bursiyerde aranan özellikler ile bursiyerin görevlendirilmesinde uyulacak 

usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir ve güncel 

BAP Uygulama Esasları Kılavuzu (EK-7) ile ilan edilir. 

 

Proje süresi 

MADDE 11 – (1) Tez projeleri hariç, BAP Komisyonu tarafından desteklenecek projelerin süreleri, 

azamî 36 (otuz altı) aydır. Bu süreden daha az süreyle desteklenen ve BAP Uygulama Esasları Kılavuzunda 

(EK-7) ek süre talebi yapılabileceği belirtilen proje türlerinde ek süre talep edilebilir. Yürütücünün 

gerekçeli başvurusu üzerine, BAP Komisyonu kararı ile Kılavuzda belirtilen süre sınırlarını aşmamak kaydı 

ile ek süre verilebilir. Proje türlerine göre ek süre koşulları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek 

duyurulur. 

(2) Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri 

kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak süre uzatımı durumunda bütçe kullanılamaz. 

(3) Proje çalışmasının bir yasal izin ve/veya Etik Kurul onay belgesi gerektirdiği durumlarda, bu 

belgeler talep edilen ek sürenin bitimini kapsayacak şekilde alınmış ve/veya süresinin uzatılmış olması 

gerekir. 

(4) Projenin süresi içinde tamamlanmasını engelleyecek mücbir sebeplerin ortaya çıkması 

durumunda, Yürütücü gerekçeli başvurusu ile projenin dondurulmasını talep edebilir. BAP Komisyonu, 

belirtilen mazeretin mücbir sebep olup olmadığını değerlendirerek, projeyi 12 (on iki) aya kadar 
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dondurabilir. Mücbir sebepler ortadan kalktığında proje, BAP Komisyonu kararı ile yeniden başlatılabilir. 

Projenin dondurma süresi, projenin onaylanan süresine dahil edilmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Proje Başvurusu ve Değerlendirme 

 

Proje başvurusu 

MADDE 12 – (1) Proje başvuru süreci aşağıdaki şekilde yürütülecektir: 

a) Proje başvuruları İstinye Üniversitesi Venustats kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları 

ile başvuruda uyulacak usul ve esaslar BAP Koordinatörü’nün BAP Komisyonu kararları doğrultusunda 

hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.  

b) Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan proje yürütücüleri, ilgili 

projelerini başarıyla sonuçlandırmadan, herhangi bir türde yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez ve 

yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar. Lisansüstü Tez Projeleri kapsam dışındadır. 

c) Araştırmacıların eş zamanlı olarak yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje 

sayıları uygulama usul ve esaslarında belirlenir.  

ç) Normal sürelerini aşmış tez çalışmaları ile tezsiz yüksek lisans çalışmaları destek kapsamı 

dışındadır.  

d) Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi’nde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin 

en az 2,00 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur. Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay olmalıdır. 

e) Etik kurul ve/veya yetkili mercilerden yasal izin alınması zorunlu olan projeler için gerekli onay 

ve izin belgelerinin alınması proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.  

 

Projelerin değerlendirilmesi 

Madde 13 – (1) Proje değerlendirme süreci aşağıdaki şekilde yürütülecektir: 

a) BAP Koordinasyon Birimi’ne Venüstats sistemi üzerinden sunulan proje önerileri, gerekli 

koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme 

aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından BAP Komisyonu değerlendirmesine 

sunulur. Gerekli koşulları sağlamayan proje önerileri ise gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili başvuru 

sahibine iade edilir.  

b) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından 

doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu 

tarafından belirlenen en az iki adet olmak üzere alanında uzman doktora, sanatta yeterlilik ya da eşdeğer 

dereceye sahip akademisyenlerden seçilen hakemlerin değerlendirmesine sunulur.  

c) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden sözlü sunumda bulunmalarını 

isteyebilir ve/veya panel düzenleyebilir.  

ç) BAP Komisyonu, varsa uzman ve panel raporlarını, dikkate alarak projenin desteklenip 

desteklenmeyeceğine karar verir.  

d) BAP Komisyonu üyeleri, kendilerinin görev aldığı projeler görüşülürken komisyon 

toplantısında yer alamazlar. Ayrıca önerilen projede yer alan proje ekibiyle çıkar ilişkisi veya çıkar 

çatışması olan komisyon üyesi, ilgili proje görüşülürken komisyon toplantısında yer alamaz. 

e) BAP Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve 

Komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya 

geçirilmesi, hazırlanan protokolün üst yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapacağı BAP Komisyonu 

Başkanı tarafından onaylanmasına bağlıdır. 

f) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; yükseköğretim kurumları 

tarafından YÖKSİS’te duyurulan, yapılmış ve yapılmakta olan projeler de dikkate alınarak, temel bilimler 

içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, 

kurumlararası, uluslararası ve disiplinlerarası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. 

g) Proje önerilerinin değerlendirilmesi proje başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 

tamamlanır. Bu süre gerektiğinde Komisyon tarafından uzatılabilir. 
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ğ) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 5’inci 

maddesinde belirtilen hususlarla birlikte proje önerisinin; özgün olup olmadığı, gerçekleştirilebilir olup 

olmadığı, bilime ve uygulamaya katkısı, mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı gider bütçesi (araç-

gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderleri) ve büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. 

h) Hakemler görüşlerini, Hakem Değerlendirme Formu’nu (EK-2) doldurmak sureti ile beyan 

eder. Değerlendirme en geç üç hafta içinde Komisyon’a iletilmelidir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Projenin Kabulü, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması 

 

Proje Kabulü 

MADDE 14 – (1) Proje Protokolü ve Proje Sözleşmesi’ne ilişkin süreç aşağıdaki şekilde 

yürütülecektir: 

a) Desteklenmesi uygun bulunan projeler için BAP Komisyonu karar tutanakları ile Rektörün 

onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yürütücüsüne tebliğinden sonra 

on beş gün içinde Rektör veya yetki devri yapılan BAP Komisyonu Başkanı ile Proje Ekibi tarafından Proje 

Sözleşmesi ve BAP Komisyonu tarafından onaylanan gider listesi imzalanır. Sözleşme’nin imzalandığı 

tarih, projenin başlama tarihi olarak kabul edilir. Proje yürütücüsünün olmadığı durumlarda (yurtdışında 

görevli ya da raporlu vs.) yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje 

Sözleşmesi’nin bir sureti proje yürütücüsüne verilir. Geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi 

imzalanmayan ve proje kabul işlemleri başlatılmayan projeler BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir. 

b) Proje yürütücüsü, sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışma planına uygun olarak 15 gün 

içerisinde, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak talepte bulunur. Ardından, bütçe ve mali 

olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır. 

c) Proje yürütücüsü, projede talep edilen sarf malzemesi, makine-teçhizat, hizmet alımları için 

İstinye Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine 

getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen proje yürütücüleri BAP Komisyonu kararı 

ile projesi iptal edilir. 

ç) Projeler kapsamında alınan her türlü taşınmaz ve taşınır malzeme (demirbaş, sarf v.b), BAP 

Komisyonu tarafından veya görevlendirilen ilgili birimlerce usulüne uygun şekilde kaydedilir ve projenin 

yürütüleceği ilgili akademik birime (Dekanlık/ Yüksekokul/ Enstitü/ Merkez Müdürlüğü) öncelikle proje 

yürütücüsü ve ekibinin kullanımı için zimmetlenir. Proje yürütücüsü, proje kapsamında temin edilen sarf 

malzemeleri hariç, makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda 

çalışan araştırmacıların kullanımına açmak zorundadır. Proje yürütücüsü kullanılan makine ve teçhizatın 

korunması amacıyla cihazın doğru kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilir ancak, bu cihazları kullanacak 

araştırmacının çalışmasının bilimsel içeriğine müdahale edemez. 

(2) Bilimsel araştırma projelerinin ve kaynak aktarımı desteklerinin YÖKSİS’e girilmesi ise 

aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: 

a) Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden BAP ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin 

bilgiler ile Yüksek öğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihine ve tamamlanan projelerin 

sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS’e girilir.  

b) YÖKSİS’e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu 

BAP Koordinasyon birimi koordinatörüne aittir. 

 

Proje bütçesi ve harcama kalemleri 

MADDE 15 – (1) Proje yürütücüsü, öngörülmüş kalemler için gerekçeli ek ödenek veya cari 

harcama ile makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek 

aktarımı taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun ortaya çıkış gerekçesi 

ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Ek ödenek talebi en fazla proje bütçesinin %50’si kadar 

olabilir. Talepler BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan 

sonra yapılabilir. 
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Ara raporlar 

MADDE 16 – (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren 

ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, Venüstats sistemi üzerinden BAP 

Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde konunun uzmanlarının görüşlerine başvurarak değerlendirme 

sürecini tamamlayabilir. Projelerin maddi desteğinin devamı BAP Komisyonu’nun olumlu görüşüne 

tabidir. Yüksek Lisans Tez Projelerinde ara rapor hazırlanmasına gerek yoktur. Doktora Tez Projesi’nde 

her altı ayda bir ara rapor olarak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden alınmış Tez İzleme Komitesi Raporu 

BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulur. Doktora Tez Projesi’nin ara rapor değerlendirmesi Tez İzleme 

Komitesi raporu dikkate alınarak yapılır. 

 

Projenin düzeltilmesi, proje ekibinin değiştirilmesi 

MADDE 17 – (1) Projenin düzeltilmesi ve/veya proje ekibinin değiştirilmesine ilişkin süreç 

aşağıdaki şekilde yürütülecektir: 

a) BAP Komisyonu; projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda bunun 

düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde proje 

yürütücüsünü/sorumlularını ve araştırıcılarını değiştirebilir veya Proje Destekleme Sözleşmesi’ni 

feshedebilir. 

b) Proje yürütücüsü, görevden ayrılması durumunda mevcut projeyi kaldığı yerden devam 

ettirebilecek nitelikte yeni bir proje yöneticisini BAP Komisyonu’na teklif eder. BAP Komisyonu uygun 

görürse ve teklif edilen kişi, aynı proje şartlarında sözleşmeyi sürdürmeyi kabul eder ise projenin kaldığı 

yerden aynı sözleşme koşullarıyla devamına karar verir. Bu durumda, yeni proje yürütücüsü ile yeni 

sözleşme imzalanır. 

c) Eski Proje yürütücüsünün yerine yeni bir proje yürütücüsünü bulamaması/önerememesi 

durumunda Proje Sözleşmesi feshedilmiş sayılır. 

ç) Proje Sözleşmesi’nin feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar ödenen bütçenin ve fesih 

sebebiyle doğacak sair zararların Proje Yürütücüsünden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmesi yoluna 

gidilebilir. 

 

Projenin dondurulması ve iptali 

MADDE 18 – (1) BAP Komisyonu, projenin gelişimine ilişkin raporlara dayanarak ya da mücbir 

sebepler nedeniyle projeyi kısmen ya da tamamen durdurabilir. 

(2) Projenin iptalinde ise; projenin gelişimine ilişkin ara raporlarına dayanılarak BAP Komisyonu 

tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşması imkânsız görülürse, ya da 

dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/imkânsız olduğu kanaatine varılırsa projelerin 

tüm işlemlerinin sonlandırılmasına karar verilebilir. 

 

 

Sonuçlandırma 

MADDE 19 – (1) BAP süresi içinde tamamlanır. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en 

geç bir ay önce BAP Komisyonu’ndan gerekçeli ek süre isteyebilir. Ek süre talebi yapılabilmesi için en son 

gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır. Başvuru BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Projenin 

dondurulması halinde, çalışmaların yeniden başlatılmasına kadar geçen süre projenin kabul edilen süresine 

eklenir. 

 

Proje sonuç raporu 

MADDE 20 – (1) Proje sonuç raporu aşağıdaki şekilde hazırlanmalı ve teslim edilmelidir: 

a) Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen üç ay içinde proje sonuç raporu, ekleriyle 

birlikte Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu Formatı (EK-5)’ye uygun ve varsa projeden hazırlanan 

tebliğler, makaleler vb. eklenerek BAP Koordinasyon Birimine teslim edilir ve BAP Komisyonu’na 

sunulur. BAP Komisyonu, sunulan rapor ve eklerini Rapor Değerlendirme Formu’na (EK-4) uygun olarak 
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değerlendirir veya gerek gördüğü hallerde uzmanlık alanı ile ilgili dış hakemlerden destek alabilir. Sonuç 

raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir veya sonra tekrar 

değerlendirilmeye alınabilir. Karar, proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. BAP Komisyonu’nun 

önerileri doğrultusunda revize edilen ve nihai hale gelen Sonuç Raporu kabul tarihinden itibaren en geç üç 

ay içerisinde BAP Komisyonu’na teslim edilmelidir. 

b) Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri 

kapsamında ve diğer uluslararası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayımlanmış proje sonuçlarını 

içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, metot, analiz ve bilimsel sonuçları kapsamında kabul 

edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda bu yayınların bir kopyası BAP 

Komisyonu’na gönderilir. Yüksek lisans ve doktora tezleri sonuç raporu olarak kabul edilebilir. 

 

Telif hakları ve proje çıktıları  

MADDE 21 – (1) Telif hakları ve proje çıktıları ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir: 

a) Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları İstinye Üniversitesi’ne 

aittir. Üniversite/Kamu/Sanayi/Özel Sektör katılımıyla desteklenen projelerde telif ve fikri mülkiyet hakları 

proje sözleşmesi ile belirlenir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya 

uygulama için İstinye Üniversitesi Rektörlüğü’nden izin alınması zorunludur.  

b) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı 

İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla 

ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise 

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

c) Proje yürütücüsü, proje süresince ve tamamlandıktan sonra veri ve kayıtları saklamakla 

yükümlüdür ve bu verileri BAP Komisyonu’nun talep etmesi durumunda; araştırma sürecinde/sonucunda 

elde edilen/geliştirilen veri, bilgi, belge, yazılım, materyal, örnek, numune, sonuç vb. tüm unsurları BAP 

Komisyonu’na teslim etmek zorundadır.  

ç) BAP Koordinasyon Birimi, tamamlanan projelere ait her türlü bilgiyi, sonuçları, verileri, 

raporları ve proje ekibine yönelik bilgileri BAP Komisyonunun yürürlükteki mevzuatları da dikkate alarak 

belirleyeceği ilkelere uygun olarak, kısmen veya tümüyle, basılı olarak veya elektronik ortamda 

yayımlayabilir/yayımlatabilir ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.  

d) BAP kapsamında desteklenen ve yürütülen çalışmaların sonuçlarından üretilen/elde edilen 

patent, faydalı model, buluş, ürün, tasarım, lisans, şirket oluşumu veya yayın gibi her türlü çıktının BAP 

Koordinasyon Birimi’ne bildirilmesi zorunludur.  

 

ALTINCI BÖLÜM 

Genel Hüküm ve Yaptırımlar 

 

Genel hükümler  

MADDE 22 – (1) Projeler için BAP kapsamında sağlanan makine, teçhizat ve donanımların 

mülkiyeti birime aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje 

yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje 

yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan 

üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlar ile ilgili 

olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya 

gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.  

 

Kayıt ve verilerin saklanması 

MADDE 23 – (1) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten 

itibaren 5 (beş) yıl süreyle saklamak zorundadır.  

 

Proje ekibinde değişiklik yapılması ve proje çalışmasının bekletilmesi 

MADDE 24 – (1) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli 

talebini yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Sağlık sorunu veya önceden 
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öngörülmeyen zorunlu hallerde BAP Komisyonu, projenin normal süresinden sayılmamak üzere çalışmayı 

toplamda en fazla 6 (altı) aya kadar beklemeye alabilir. 

 

Yaptırımlar 

MADDE 25 – (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, üniversitemiz etik kurulu tarafından 

bilimsel etiğe aykırılık veya BAP Komisyonu tarafından mali kaynakların etik ilkelere aykırı 

kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:  

a) Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir.  

b) Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi 

takdirde bu demirbaşların bedelleri dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen tüm harcamaların bedelleri yasal 

faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.  

c) Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi veya kişilere 5 (beş) yıla 

kadar herhangi bir proje desteğinden yararlanmama cezası BAP komisyonu tarafından verilir.  

ç) BAP Komisyonu, yasal işlem yapılması hususunda Rektör’e görüş bildirebilir.  

(2) BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya 

konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler BAP Komisyonu kararı ile iptal 

edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir 

durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen 

tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca ilgili proje 

yürütücüsü 3 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.  

a) Proje ekibinin ihmali veya kusuru nedeniyle onaylanan projede öngörülen gelişmeyi 

göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi.  

b) Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyetlerinin içeriğinin BAP Komisyonu tarafından 

projenin amacına uygun bulunmaması.  

c) Proje ekibinde, BAP Komisyonu kararı olmadan değişiklik yapılması.  

(3) Başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine veya projenin yürütücüsü tarafından 

çalışmanın tamamlanmamasına neden olan lisansüstü öğrencileri, süresiz olarak BAP desteklerinden 

yararlanamazlar.  

(4) Proje ara raporunun, BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 

aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar o projeye ait işlemler durdurulur ve bu 

süreçte araştırmacılar yeni bir projede görev alamazlar. Yapılan uyarıya rağmen ara raporun teslim 

edilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilir ve proje yürütücüsü 2 yıl süre ile BAP desteklerinden 

faydalanamaz. Yeni bir proje başvurusunun proje ekibinde yer alamaz. 

(5)  Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm 

projelere ait işlemler rapor teslim edilip BAP Komisyonu tarafından karara bağlanıncaya kadar durdurulur. 

Yapılan uyarıya rağmen 1 ay içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi durumunda ise, proje 

yürütücüsüne, sonuç raporunun sunularak BAP Komisyonu’nda karara bağlandığı tarihten itibaren 3 yıl 

süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise 2 yıl süre ile 

herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje 

yürütücülerinin talepte bulunması ve BAP Komisyonu’nun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların 

yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, projenin 

süresi verilecek ek süre dahil 36 aydan fazla olamaz.  

(6) Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönerge ve ilgili 

diğer mevzuata uygun bir şekilde yürütmekten sorumludur. Yürütücü ve diğer proje görevlileri proje 

ödeneğinin proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararı 

kusuru ölçüsünde gidermekle yükümlüdür.  

 

 

 

Hüküm bulunmayan hususlar 
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MADDE 26 – (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hususlarda 26/11/2016 tarih ve 29900 Sayılı 

Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmelik” ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 27 – (1) Bu Yönerge İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 28 – (1) Bu Yönerge hükümleri, İstinye Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

EKLER 

Ek 1- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru Formu 

Ek 2- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Değerlendirme Formu  

Ek 3- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi 

Ek 4- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ara Rapor Formu 

Ek 5- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ara Rapor/ Sonuç Raporu Değerlendirme Formu  

Ek 6- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Rapor Formu  

Ek 7- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları Kılavuzu 

Ek 8- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hak Sahipliği Beyan Formu 
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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  

2022 YILI UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU 

 

Nisan 2022 

BAP KOMİSYONU BİLGİLERİ 

 

İçindekiler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tanım, Kapsam ve Dayanak 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Proje Türleri ile İlgili İlkeler 

1. Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABP) 

2. Bağımsız Araştırma Projeleri (BP) 

3. Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP) 

4. Güdümlü Proje (GP) 

5. Lisansüstü Tez Projesi (LÜTEP) 

6. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) 

7. Performansa Dayalı Araştırma Projesi (PEDAP) 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel İlkeler ve Esaslar 
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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  

2022 YILI UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TANIM, KAPSAM VE DAYANAK 

 

Tanım ve Kapsam: BAP Komisyonu tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen 

uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde uygulama 

esaslarında değişiklik yapabilir. 

 

Proje destek başvurusu yapacak araştırmacıların öncelikle bu belgede verilen açıklamaları ve İstinye 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi dikkatle okumaları önerilir. 

 

Dayanak: Bu Uygulama Esasları İstinye Üniversitesi Senatosunun 13/04/2022 tarihli ve 2022/09 

sayılı sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAR 

 

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim 

üyeleri ile doktora, sanatta ve tıpta yeterlik ya da eşdeğer eğitimini tamamlamış üniversitemiz 

mensubu araştırmacılardır. Lisansüstü tez projelerinin yürütücüsü ilgili enstitünün yetkili 

kurullarında tez danışmanı olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. 

 

Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje 

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

olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış olup uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen 

kişilerdir. Lisansüstü Tez Projelerinin araştırmacısı yalnızca ilgili lisansüstü öğrenim öğrencisi ve 

var ise ilgili enstitüler tarafından ikinci danışman olarak tayin edilen öğretim üyeleridir. 

Ara Rapor: Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiş projeler için; Yürütücü tarafından her 6 (altı) 

ayda bir Kılavuz’da belirtilen esaslara uygun olarak BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulan, projede 

ilgili süre içerisinde gerçekleştirilmiş faaliyetleri ve ara çıktıları içerecek şekilde detaylandırılmış 

rapordur. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP Komisyonu): Bilimsel araştırma projelerinin 

değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Üniversite’nin araştırma 

performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst 

yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla 

oluşturulan komisyon 

Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal 

ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı 

sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum 

ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma 

altyapısı kurma ve geliştirme projeleri 
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Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı: BAP Komisyonu’na Üniversite adına 

başkanlık etmekten ve BAP Komisyonu faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından 

görevlendirilen ve Rektör’e karşı sorumlu olan öğretim üyesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba 

ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Üniversite araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası 

organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, 

izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili 

birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birim 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü (BAP Koordinatörü): BAP 

Koordinasyon Birimi’nin faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesiyle yükümlü kişi. 

Birim: Üniversite’ye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Merkez Müdürlüğü, 

Rektörlüğe Bağlı Bölümler 

Bursiyer: Bilimsel araştırma projelerinde, proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek 

lisans ve doktora programlarındaki öğrencidir. 

Doktora Sonrası Araştırmacı: Doktora, tıpta yeterlik veya sanatta yeterlik ya da eş değer eğitimi 

sonrasındaki 7 (yedi) yıl içerisinde kalmak kaydıyla sözleşmeli olarak çalışan araştırmacıdır. 

Etik Kurul: Proje çalışmalarını yasal hükümler çerçevesinde etik ilkeler bakımından 

değerlendirmeye yetkili kurul 

Makale: Editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç olmak üzere ulusal, Scopus, 

Q1, Q2, Q3 indeksi kapsamında yer alan tam metin araştırma makalesi. 

Proje Ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacıları, doktora sonrası araştırmacılar ve bursiyerlerdir. 

Proje Değerlendirmesi Yapacak Uzman: Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, ilgili 

bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip hakemdir. 

Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü 

Rektör Yardımcısı: İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcıları 

Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu 

Sonuç Raporu: Proje süresinin bitimini takiben Kılavuz’da belirtilen süre içerisinde Yürütücü 

tarafından BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulan ve projenin tüm faaliyetleri ile çıktılarını içerecek 

şekilde detaylandırılmış rapor 

Sözleşme: Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya yazılı olarak yetki devri yapılmak 

suretiyle BAP Komisyonu Başkanı ile Proje Ekibi tarafından imzalanan, projelerin yürütülmesi, 

sonuçlandırılması ve proje sonuçlarının yayımlanması gibi hususlarda uyulacak ilke, usul ve 

sorumlulukların belirtildiği proje protokolü. 

Veri tabalarında Taranan Dergilerin Çeyreklik (Quartile, Q) Değeri: Bir derginin etki faktörüne 

göre aynı konudaki dergiler arasındaki yerini gösterir ve dergilerin yer aldığı kategori Q1: birinci 

çeyrek, Q2: ikinci çeyrek olarak tanımlanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PROJE TÜRLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 
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1. Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABP): Üniversitemizde son bir yıl içerisinde Doktor 

Öğretim Üyesi olarak atanmış bulunan öğretim üyelerinin yürütecekleri araştırmaların 

desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, asgari 12 ay, 

azami 24 ay süre ve azami 20.000 TL’ye kadar desteklenir. 

 

2. Bağımsız Araştırma Projeleri (BP): İstinye Üniversitesi öğretim üyelerinin veya doktora, tıpta 

uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış yürütücülerin hazırladıkları kişisel veya 

disiplinler arası ya da İstinye Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da 

katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleridir. BAP 

desteğinden yararlanabilmesi için projenin son 1 yıl içinde TÜBİTAK’tan en az C puanı ile ret olmuş 

ve tekrar sunulmamış olması gerekir. Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, asgari 12 ay, 

azami 24 ay süre ve azami 50.000 TL’ye kadar desteklenir. 

 

3. Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP): İstinye Üniversitesinde farklı disiplinlerden en az üç 

bölüm veya anabilim dalından öğretim üyelerinin birlikte hazırlayacağı ve yürüteceği araştırma 

projeleridir. Disiplinlerarası Araştırma Projeleri’nde bir proje yürütücüsü belirlenir. Bu proje türünde 

üniversitemiz bünyesinde farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların iş birliği yaparak 

disiplinlerarası ortak çalışmaların sayısının ve kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Disiplinlerarası Araştırma Projesi’nde katma değeri yüksek ürün/fikir/tasarım elde etme potansiyeli 

yüksek olan projeler öncelikli olarak desteklenecektir. Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak 

üzere, en fazla 36 ay süre ile ve (projede görev alacak olan öğrencilere verilecek burslar dâhil) azami 

300.000 TL’ye kadar desteklenir. 

 

4. Güdümlü Proje (GP): Ülkenin ve/veya İstinye 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 araştırma veya geliştirme projeleridir. Azami 24 ay süre ve 

asgari 50.000 TL ve üstü bütçeli projeler desteklenir. Ancak BAP Komisyonu’nun teklifi ve 

Rektörlük ile Mütevelli Heyeti’nin onayıyla proje bütçesi arttırılabilir veya azaltılabilir. 

 

5. Lisansüstü Tez Projesi (LÜTEP): Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı olan öğretim 

üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir. Bu kapsamda doktora tez projeleri ve yüksek 

lisans tez projeleri için iki ayrı destek verilmektedir. Lisansüstü Tez Projesi’nde; proje 

yürütücüsünün kurumdan ayrılması durumunda ve/veya eş danışmanın İstinye Üniversitesi mensubu 

olmaması durumunda, kurumdan ayrılmadan önce yerine bir proje yürütücüsü önermesi ve önerinin 

BAP Komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Bu yolla proje yürütücüsü olan öğretim 

üyelerinin; lisansüstü proje kotaları, bu projeler hariç hesaplanır. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim 

Öğretim Yönetmeliğine göre ilgili öğrencinin öğrenciliğinin sonlandırılması nedeniyle proje 

çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki 

projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir. Bu tür durumlarda proje yürütücüleri 

dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitüden alacağı öğrencinin başarısızlık 

durumunu belirten yazıyı da birime sunmak zorundadır. Projenin iptal edilmesi durumunda proje 

kapsamında satın alınmış makine teçhizat ve demirbaşlar diğer araştırmalarda kullanılmak üzere 

BAP Komisyonu kararına bağlı olarak proje yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/ana 

bilim dalı başkanlığına teslim edilir. Tez projelerinin yürütücüsü tez danışmanıdır. Lisansüstü 

eğitimin herhangi bir nedenle yürütülememesi veya sona ermesi halinde, proje yürütücüsü proje 

grubunun değişikliği veya projenin iptali için BAP Komisyonu’na başvurur. Yüksek Lisans tez 

projeleri azami 25.000 TL’ye kadar, Doktora tez projeleri azami 50.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu 

projeler kapsamında bursiyer fonlanmaz. 



      

           İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 
                                                           SENATO TOPLANTISI 

 

16 
 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAAT OTURUM NO 

13/04/2022 14.00 09 

 

6. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP): İstinye Üniversitesinde lisans 

düzeyinde eğitim verilen birimlerin örgün öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerinin 

araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla, proje 

takımlarına yönelik oluşturulmuş araştırma projeleridir. Bu proje türüne başvuru, proje takım 

danışmanı tarafından yapılır. Bu proje türüne başvuru yapılabilmesi için başvuruda bulunacak 

takımın proje süresi içerisinde üniversitemizi uluslararası bir organizasyonda/yarışmada temsil 

etmesi zorunludur. Projelerde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin proje başvuru aşamasında 

en az 2,00 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur. Bu proje türünde en az üç lisans öğrencisi 

araştırmacı olarak yer almak zorundadır. Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, asgari 6 

ay, azami 12 ay süre ile desteklenir. Lisans öğrencisi katılımlı araştırma projesi azami 40 000 TL’ye 

kadar desteklenir. Bu proje kapsamında bursiyer fonlanmaz.  

 

7. Performansa Dayalı Araştırma Projesi (PEDAP): İstinye Üniversitesi mensubu öğretim 

üyelerinin son beş yıllık akademik performansları dikkate alınarak hesaplanacak bir performans 

puanı üzerinden öğretim üyelerimize verilecek performans desteği projesidir. Bu proje türüyle, 

üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerimizin bireysel performanslarının yükselmesi ve 

üniversite içi rekabetçiliğin en üst düzeyde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Bu tür projeler, ek süreler 

de dahil olmak üzere, azami 12 ay süre ile desteklenir. Bu tür projede aşağıda belirtilen ilkeler 

kapsamında destek verilir. 

a) Performans puanı için; akademik teşvik ve performans yönergesi esasları dikkate alınır. 

Performans puanının %70 oranında Ar-Ge faaliyetlerini kapsaması gerekir. 

b) Puanlama işleminin detayları BAP komisyonu tarafından belirlenir. 

c) Fakültelerde her bölümde, enstitülerde ilgili birim içinde en yüksek akademik performans 

puanına sahip olan öğretim üyesine destek sağlanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

GENEL İLKELER ve ESASLAR 

Genel İlkeler 

1. BAP’a sunulan bir proje önerisinin değerlendirmeye alınması için ön koşul, daha önce herhangi 

bir kurum tarafından desteklenmemiş̧ olmasıdır. Daha önce bir üniversite BAP Koordinasyon 

Birimi ve/veya başka bir fonlayıcı tarafından desteklenen bir proje kapsamındaki çalışmaları 

içeren proje önerisi başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

2. Projenin değerlendirmesinde; hakkında herhangi bir nedenle soruşturma yürütülmekte olanlar 

veya disiplin soruşturması sebebiyle ceza almış olanların durumu dikkate alınır.  

3. Tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları proje yürütücüsü olarak proje başvurusunda 

bulunabilirler. 

4. Proje kapsamına göre gerekli olması halinde başvuru sırasında etik kurul belgesi alınmış 

olmalıdır. 

5. Proje kapsamına göre gerekli olması halinde başvuru sırasında yasal izin belgesi alınmış 

olmalıdır. 

6. Projenin toplam bütçesi, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olarak tüm harcama bedellerinin 

toplamından oluşmalıdır.   

7. Proje kapsamında talep edilen harcama kalemleri, projenin bütçe tablosu kısmında ayrıntılı 

olarak listelenmelidir. Bütçe kalemlerinin proje kapsamıyla örtüşen ve ihtiyaç̧ duyulan miktarda 

olması gerekir.  

8. Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizata ait proforma fatura proje başvurusuyla birlikte 

sunulmalıdır. 

9. Proje kapsamındaki test/analiz gibi hizmetlerin öncelikli olarak Üniversitemizden yapılması 

esastır. Üniversite dışından yapılması gereken hizmet alımları için gerekçe ve proforma 

sunulmalıdır.  
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10. Proje kapsamında öngörülen kursiyerlerin burs giderleri (bur siyerler için belirlenen limitler) brüt 

miktarları içermektedir.  

11. Projeler kapsamındaki satın alma işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından 

yürütülmektedir. Satın alma işleminin başlatılabilmesi için; öncelikle proje yürütücüsünün, 

EBYS üzerinden satın alma taleplerini oluşturması gerekmektedir. 

12. Proje kapsamında ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılım desteğinden yararlanılabilir. Bu 

durumda söz konusu bilimsel etkinlikte sunulan bildirinin, proje kapsamındaki çalışmalardan 

üretilmiş̧ olması gerekmektedir. 

13. İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi desteği ile gerçekleştirilen 

projelerden üretilen her türlü bilimsel yayında proje numarasıyla birlikte BAP desteğinin 

belirtilmesi gerekmektedir. Bu koşulu taşımayan bilimsel yayınlar proje çıktısı olarak 

değerlendirmeye alınmaz.  

14. Proje türlerine göre belirlenmiş olan proje çıktıları proje sonuç raporu koşulunu karşılamada 

yeter kabul edilebilir.  

 

Projelerin Süresi:  

1. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler de dâhil olmak üzere 36 ay içerisinde tamamlanır. Proje 

yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, BAP Komisyonu kararı ile projeler için 36 aylık süre 

aşılmamak koşuluyla ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş 

tarihinden en geç 1 ay önce gerçekleştirilmesi beklenir. 

2. 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. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, doktora tez 

projelerinde tez izleme komitesinin onayıyla, yüksek lisans tez projelerinde ise yürütücünün 

talebiyle ve BAP Komisyonu’nun uygun bulması halinde en fazla 6 aya kadar devam ettirilir. 

 

Destek Sayısı Limitleri  

Araştırmacıların proje yürütücüsü olarak görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir: 

1. Araştırmacılar aynı anda en fazla bir projede yürütücü olmak üzere en fazla üç projede görev 

alabilirler. PEDAP ve LÜTEP bu kapsamın dışındadır. 

2. Araştırmacılar eş zamanlı olarak aynı türde birden fazla proje yürütemezler. LÜTEP bu kapsamın 

dışındadır. 

3. Araştırmacılar aynı anda GP ve BP projesi yürütemezler. 

4. Araştırmacılar; aynı anda en fazla 2 adet LÜTEP’te yürütücü olarak görev alabilirler. 

5. Araştırmacılar, süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projelerinin bulunması durumunda, 

ilgili projelerini başarı ile sonuçlandırmadan yeni bir proje başvurusunda bulunamaz ve yeni bir 

projede araştırmacı olarak görev alamazlar. 

 

Başvuru Tarihleri: Proje başvuruları BAP Komisyonu tarafından yıl içinde sürekli olarak veya ilan 

edilen takvime bağlı kalınarak http://istinye.venustats.com/Giris.aspx internet adresinden kullanımda 

olan İstinye Üniversitesi VENUSTATS sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

Desteklenecek Proje Sayıları: Bir başvuru döneminde veya yılda hangi türde kaç adet projeye 

destek sağlanacağı, BAP Komisyonu tarafından Birimin bütçe imkânları ve Üniversitenin öncelikleri 

de göz önünde bulundurularak belirlenecektir. 

BAP Komisyonu, bilimsel değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görülmesine rağmen 

bütçe imkânları nedeniyle ilgili dönemde başlatılma imkânı bulunmayan projelerin yürütücülerine 

projelerinin ilerleyen bir dönemde başlatılması hususunda öneride bulunabilir. 

 

http://istinye.venustats.com/Giris.aspx
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Değerlendirme ve İlkeler: Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak sayı 

ve nitelikleri BAP Komisyon tarafından belirlenen proje değerlendirmesi yapacak uzmana gönderilir. 

Uzmanlardan en az birinin kurum dışından olması tercih edilir. BAP Komisyonu, gelen 

değerlendirme raporlarını, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri BAP projeleri 

kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip 

desteklenmeyeceğine karar verir. 

 

BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir 

ve/veya panel düzenleyebilir. 

 

BAP komisyonu tarafından uzmanlara gönderilen projelerin, uzmanlar tarafından değerlendirilme 

süresi en fazla 15 gündür. Bu süre içerinde değerlendirmesini tamamlamayan uzmanın 

değerlendirme görevi herhangi bir bildirime gerek duyulmaksızın iptal edilir ve bu uzmana uzman 

ücreti ödenmez. 

 

Tüm uzman değerlendirmeleri tamamlanmış olan projelerin nihai değerlendirme sonucu, uzman 

değerlendirmelerinin tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 15 takvim günü içinde karara bağlanır 

ve proje başvuru sahibine bildirilir. Uzman değerlendirmesi gerekmeyen projelerin nihai 

değerlendirme sonucu, projenin teknik onayının verilmesi tarihinden itibaren en fazla 30 takvim günü 

içinde karara bağlanır ve proje başvuru sahibine bildirilir. 

 

Proje Sözleşmesi: Desteklenmesine karar verilen projeler için üst yönetici veya yazılı olarak yetki 

devri yapacağı BAP Komisyonu Başkanı ile proje ekibi tarafından proje sözleşmesi imzalanır. Proje 

yürütücüleri sözleşmede belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama tarihi 

olarak sözleşmenin imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, proje türüne 

göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları BAP Koordinasyon Birimi’ne teslim etmeleri 

zorunludur. Evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinasyon Birimi tarafından herhangi 

bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 15 

gün içerisinde proje sözleşmesi imzalamayan projeler iptal edilir. 

Projelerin Başlatılması, Ara Raporlar ve Sonuç Raporunun Sunulması: Komisyon 

değerlendirmesi neticesinde desteklenmesine karar verilen projelerin başlatılması ve proje 

raporlarının sunulması aşağıdaki ilkelere göre yürütülür: 

 

1. Projelerin başlatılabilmesi için, gerekli belgelerin VENUSTATS sistemi üzerinden yüklenerek 

BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir. 

2. Projelerin başlama tarihi sözleşmenin Rektör tarafından onaylandığı tarih olarak kabul edilir. 

3. Projeler kapsamında harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. 

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

yürütücülerin EBYS üzerinden satın alma talebi oluşturması gerekmektedir. 

4. Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, 

sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, BAP Ara Rapor formuna uygun olarak BAP 

Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans Tez Projelerinde ara rapor 

hazırlanmasına gerek yoktur. Doktora Tez Projesi’nde her altı ayda bir ara rapor olarak, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden alınmış Tez İzleme Komitesi raporu BAP Koordinasyon 

Birimi’ne sunulur. Doktora Tez Projesi’nin ara rapor değerlendirmesi Tez İzleme Komitesi 

raporu dikkate alınarak yapılır. 

5. Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde, araştırma 

sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış 

Proje Sonuç Raporunu, BAP Koordinasyon Birimine sunar. Lisansüstü tez proje yürütücülerinin 

aşağıdaki iki dokümanı birime sunmaları zorunludur: 
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• Tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden alınmış 

belge. 

• İlgili birimlerce onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshası (sonuç raporu yerine 

geçmektedir). 

6. Proje raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje 

yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur ve proje yürütücüleri 

yeni bir projede görev alamazlar. 

7. Uyarıya rağmen rapor sunmayan veya raporu yetersiz (başarısız) bulunan araştırmacılara 

uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönergesi göre BAP Komisyonu tarafından uygulanır. 

 

Proje Türlerine Göre Destek Limitleri: 2022 yılı için destek üst limitleri KDV dâhil olarak 

aşağıdaki gibidir: 

• Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABP): 20.000 TL 

• Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP): 300.000 TL 

• Güdümlü Destek Projesi (GP): 50.000 TL ve üstü 

• Bağımsız Araştırma Projesi (BP): 50.000 TL 

• Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP): 40.000 TL 

• Lisansüstü Tez Projesi (LTP) 

• Yüksek Lisans Tez Projesi: 25.000 TL 

• Doktora Tez Projesi: 50.000 TL 

• Performansa Dayalı Araştırma Projesi (PEDAP): 20.000 TL 

 

 

Bütçe Uygulama Esasları: Projelerin değerlendirilmesi aşamasında BAP Komisyonu tarafından 

onaylanan bursiyer ve doktora sonrası araştırmacı ödemelerine yönelik bütçe tutarları, makine-

teçhizat, tüketim malzemesi, hizmet alımı, seyahat vb. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz. 

Benzer şekilde makine-teçhizat, tüketim malzemesi, hizmet alımı vb. diğer harcama kalemleri için 

BAP Komisyonu tarafından onaylanan tutarlar da seyahat, bursiyer ve doktora sonrası araştırmacı 

bütçelerine aktarılmaz. 

 

BAP projeleri kapsamında alınan tüm makine-teçhizatlar, Rektörlük talebi durumunda İstinye 

Üniversitesi envanterine dahil edilir. 

 

Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri: Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon 

tarafından uygun görülmesi durumunda proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı destek üst 

limitini geçmemek üzere, desteklenen proje bütçesinin en fazla %50’ si ile sınırlıdır. 

 

Projeler Kapsamında Test, Analiz ve Hizmet Giderlerinin Karşılanması: Projeler kapsamında 

üniversitemizde gerçekleştirilebilen test, analiz ve hizmetlerin üniversitemizin ilgili birimlerinden 

karşılanması zorunludur. Yurtiçinde gerçekleştirilebilen test, analiz ve hizmetlerinde de öncelikle 

yurtiçindeki kurum ve kuruluşlardan karşılanması zorunludur. Ancak, zorunlu nedenlerle kurum 

içinde veya yurt içinde yaptırılamayacak test, analiz veya hizmetlerin bulunması durumunda 

gerekçesinin başvuru aşamasında açıklanması ve varsa zorunluluğu ortaya koyacak belgelerin de 

sunulması gereklidir. Bu tür durumlar BAP Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve taleplerin 

uygunluğu Komisyon tarafından karara bağlanacaktır. 

 

Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması: Projeler kapsamında baskı, basılı 

belge, yazıcı çıktısı, fotokopi, kâğıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek 

tutarı 1000 TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, 
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kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu 

sınırlama dikkate alınmaz. 

 

Projeler Kapsamında Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşılanması: Projeler 

kapsamında ihtiyaç duyulan çevirilerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. 

Ancak eski dillerde yazılmış, akademik literatürde yaygın kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren 

yazım diline sahip belge veya eserler için Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda destek 

sağlanabilir. 

 

Projeler Kapsamında Araştırma Amaçlı Seyahat ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Giderlerinin 

Karşılanması: Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uygun olarak destek sağlanabilir. 

 

1. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi seyahatler proje ekibi başına 

toplamda 1 aya kadar desteklenebilir. Bu kapsamda proje ekibinden en fazla üç kişiye destek 

sağlanır. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) için en fazla 5 kişiye destek 

sağlanabilir. 

2. Lisans Öğrencisi Katılımlı Projeler (LÖKAP) ve Lisansüstü Tez Projeleri (LÜTEP) için kongre 

katılımı desteği sağlanmaz. 

3. Kabul edilen bir bildiri için proje ekibinden yalnızca bir kişi için destek sağlanır. 

4. Kongre/sempozyum katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden bir kişinin ilgili 

etkinliğe fiili olarak katılımı zorunludur. 

5. Proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş olması gerekmektedir. 

6. Bilimsel amaçlı seyahat ve kongre/sempozyum katılım giderleri toplamda 30 000TL (otuz bin 

TL)’yi aşmamak üzere proje bütçesinin %5’inden fazla olamaz. 

7. Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur. 

 

a. Seyahat görevlendirmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih 

aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, 

uçak vb.) gibi gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir. Rektörlük Onay tarihinden önceki 

tarihli herhangi bir harcamanın ödenmesi mevzuat hükümleri gereğince mümkün değildir. 

b. Seyahatin ardından, en geç 15 gün içerisinde seyahat ile ilgili belgeler, çalışma bir merkezde 

yürütülmüş ise ilgili merkezden alınan katılım ve faaliyet yazısı BAP Koordinasyon Birimi’ne 

teslim edilmelidir.  

c. Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Oluru 

d. Sunumun sözlü yapılacağına dair kabul yazısı 

e. İlgili etkinliğin Web of Science veya Scopus veri tabanlarında tarandığını göstermeye yeterli 

bilgi içeren belgeler 

 

Projeler Kapsamında Bursiyer Desteği: BAP projelerinde aşağıda belirtilen şartlar kapsamında 

bursiyer desteği verilebilir. 

1. Projeler kapsamında görev alacak bursiyerlerin Üniversitemizin lisans veya lisansüstü 

programlarında kayıtlı öğrenci olması zorunludur. Üniversitemizde lisansüstü programı 

bulunmayan disiplinlerde başka üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencileri, 

yürütücünün eş danışman olması durumunda projede bursiyer olarak kabul edilebilir. 

2. Bir proje kapsamında bursiyerlere ödenecek destek üst limitlerinde TÜBİTAK’ın güncel bursiyer 

desteği üst limitleri dikkate alınır. 

3. Doktora sonrası araştırmacıların istihdamında, Resmi Gazete'nin 1 Temmuz 2017 tarihli 30111 

sayısında yayımlanan 7033 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek 34 

üncü maddesindeki hükümler uygulanır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek doktora sonrası 

araştırmacılara ödenecek brüt ücretin belirlenmesinde YÖK’ün belirlediği güncel üst limit dikkate 

alınır. Doktora sonrası araştırmacıların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, YÖK tarafından 
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Üniversitelere tebliğ edilen “Doktora Sonrası Araştırmacı Personel Hizmet Sözleşmesi’nde” 

belirtilmiştir.  

4. Yalnızca normal öğrenim süresi içindeki öğrencilere bursiyer ödemesi yapılır. 

5. Bursiyer Türkiye'de ikamet ediyor olmalıdır. 

6. Bursiyer 40 yaşından gün almamış olmalıdır. 

7. Bursiyerin bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olması şartı aranır. 

8. Projeler kapsamında görev alacak bursiyerler, aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs 

programı bursiyeri olmamalıdır. 

9. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi aynı dönemde sadece bir projede bursiyer 

olabilir. 

10. Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı 

şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir. 

11. Proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz. 

12. Projeler kapsamında bursiyer ödemesine yönelik ek bütçe verilmez. 

13. Herhangi bir gerekçe ile onaylanan süreden önce bursiyerlik statüsü bitecek veya projeden 

ayrılacak Bursiyer’in, bursiyerlik statüsünün bitmesinden veya projeden ayrılmasından en geç 

10 gün öncesinde proje yürütücüsü tarafından dilekçe ile BAP Koordinasyon Birimine 

bildirilmesi zorunludur. Bursiyerin aynı zamanda projeden ayrılacak olması durumunda proje 

yürütücüsü tarafından Birime yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak VENUSTATS sistemi 

üzerinden Proje Ekibinde Değişiklik talebinde bulunması da zorunludur. Yasal ihbar bildirim 

süresi geçtikten sonra projeden ayrılan bursiyerin ödenmiş yasal kesintileri ve 5838 Sayılı 

Kanun’un 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 102. maddesinde değişiklik yapılarak; 

sigortalının işten ayrılması durumunda SGK’ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 (on) gün 

içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda uygulanacak cezai müeyyideden Proje 

Yürütücüsü sorumludur. 

14. Bursiyer görevlendirilen projenin herhangi bir sebeple dondurulması halinde, projenin yeniden 

başlatılacağı tarihe kadar burs ödemesi yapılmaz. BAP Komisyonu kararı ile iptal edilen projeler 

kapsamında ise bursiyerlik görevi doğrudan sonlandırılmış sayılır. 

15. 5510 Sayılı Kanun gereğince sağlık raporu alan SGK’lı personelin istirahat süresinin, 

işverenlerce elektronik ortamda “Sosyal Güvenlik Kurumu”na bildirilmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır. Ayrıca ilgili kanun kapsamında bu bildirimin süresinde gönderilmemesi 

durumunda idari para cezası uygulanması da öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir durumla 

karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje bursiyerinin 

sağlık raporunu aldığı gün ilgili raporun bordrosuna işlenmesi ve BAP Koordinasyon Birimine 

bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli bildirimin yapılmasına yönelik sorumluluk 

proje yürütücüsüne aittir. 

 

Bursiyerin Çalışmaya Başlaması (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi) 

Bursiyerin ve proje yürütücüsünün teslim etmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.  

 

• Bursiyer talep formu (yürütücü) 

• Hizmet sözleşmesi (yürütücü) 

• SGK giriş dilekçesi 

• SGK bilgi formu 

• Bursiyer bilgi formu 

• Kimlik fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi) 

• Oturum izni (Yabancı uyruklular için) 

• İkametgâh belgesi 

• Öğrenci belgesi 

• Sağlık raporu 

• Askerlik tecil belgesi 
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• Sabıka kaydı 

 

Bursiyerin Çalışmaya Başlaması (Doktora sonrası araştırmacı) 

Bursiyerin ve proje yürütücüsünün teslim etmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.  

 

• Doktora sonrası araştırmacı talep formu (yürütücü) 

• Göreve başlama dilekçesi (yürütücü) 

• Doktora sonrası araştırmacı personel hizmet sözleşmesi (yürütücü) 

• Doktora sonrası araştırmacı beyan ve taahhüt formu  

• Göreve başlama dilekçesi 

• SGK bilgi formu 

• 4 adet vesikalık fotoğraf 

• Sağlık raporu 

• Kimlik fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi) 

• Oturum izni (Yabancı uyruklular için) 

• İkametgâh belgesi 

• Sağlık raporu 

• Askerlik tecil belgesi 

• Sabıka kaydı 

• Diploma fotokopisi 

 

Proje Çıktıları ve Yayın Şartları 

Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır. 

1. Desteklenen DAP projelerinin sonucunda, sonuç raporu ile birlikte, en az bir adet ürün/sanat 

eseri/tasarım elde edilmesi veya proje esnasında ya da sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, 

WoS indeksi kapsamında yer alan iki adet araştırma makalesinin Q1, Q2 veya Q3 sınıfındaki 

dergilerde yayınlanması gerekir. 

2. Desteklenen GP ve BP projelerinin sonucunda, proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 

12 ay içinde, WoS indeksi kapsamında yer alan Q1, Q2 veya Q3 sınıfındaki dergilerde bir adet 

araştırma makalesi yayınlanması gerekir. 

3. Desteklenen PEDAP projelerinin sonucunda, proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 

12 ay içinde, WoS indeksi kapsamında yer alan Q1, Q2 veya Q3 sınıfındaki dergilerde bir adet 

araştırma makalesi yayınlanması gerekir. 

4. Sanat, Tasarım vb. alanlardaki projeler için; yayın veya performansa dayalı ses, görüntü kaydı; 

bilimsel yayınla veya kamu veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde belgelenmiş ve uygulanmış 

bina, çevre, eser, mekan, obje tasarımı; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş 

her türlü proje çıktısı veya sergi düzenlenmiş olması faaliyetleri de proje çıktısı olarak kabul 

edilir. Proje yürütücüleri tarafından ilgili faaliyetin kapsamı ve niteliğini değerlendirmeye yetecek 

düzeyde kanıtlayıcı belge(ler) ile yapılacak başvuru sonrasında, ilgili faaliyetin BAP Komisyonu 

tarafından geçerli sayılması durumunda, Sanat, Tasarım vb. alanlardaki projeler için ayrıca yayın 

koşulu aranmaz. 

5. Desteklenen yüksek lisans tez (eğer burs desteği verilmiş ise) projelerinin sonucunda; proje 

esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç bir yıl içinde, WoS indeksi kapsamında yer alan Q1, 

Q2 veya Q3 dergilerde 1 adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir. 

6. Desteklenen doktora tez (eğer burs desteği verilmiş ise) projelerinin sonucunda; proje esnasında 

veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, WoS indeksi kapsamında yer alan Q1, Q2 veya 

Q3 dergilerde 2 adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir. 

7. Herhangi bir yayın, yayında birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiş olsa dahi yalnızca 

bir projenin yayın şartının sağlanması amacıyla kullanılabilir. 

8. Projeler kapsamında üretilen yayınların değerlendirilmesinde aynı derginin konu kategorilerine 

göre farklı Çeyreklik grubunda yer alması durumunda yüksek olan çeyreklik grubu dikkate alınır. 
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ISTINYE UNIVERSITY 

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS (SRP) DIRECTIVE 

 

CHAPTER 1 

Purpose, Scope, Definitions and Abbreviations 

 

Purpose 

ARTICLE 1 – (1) This Directive regulates the procedures and principles for the evaluation, 

acceptance, and support of scientific research project proposals by faculty members of Istinye University 

and researchers who have completed their doctorate, specialty in medicine or proficiency in art; and the 

execution of services related to the monitoring and evaluation of the results; and the allocation of resources 

to projects supported by national or international organizations. 

 

Basis 

ARTICLE 2 – (1) This Directive has been prepared in accordance with the “Regulation on 

Scientific Research Projects of Higher Education Institutions of the Council of Higher Education” 

published in Official Gazette 29900 dated November 26, 2016. 

 

Scope 

ARTICLE 3 – (1) This Directive covers the general principles regarding the processes of Istinye 

University’s scientific research projects, the governing bodies that carry out these processes, the duties, 

powers and responsibilities of these bodies, and the work procedures. 

 

Definitions and abbreviations 

ARTICLE 4 – (1) In this Directive, 

a) "Interim Report" refers to the detailed report of project activities and interim outputs carried out 

within the relevant period, submitted by the Executive to the SRP Commission every six months in 

accordance with the principles specified in the Guidelines, for the projects effective when the contract is  

signed. 

b) "Researcher" refers to researchers other than the project coordinator, who are chosen by the 

project coordinator to carry out the scientific research project on the project team, who have the necessary 

expertise in the relevant science and/or technology field, who share the scientific and technical 

responsibility of the project, and who are named in the final report. 

c) "Scientific Research Project" refers to projects that train scientists and establish and develop 

research infrastructure, projects supported by Istinye University SRP resources and projects with scientific 

content carried out with national and/or international institutions or organizations, both inside and / or 

outside the higher education institution, the results of which are expected to contribute to science on an 

international and / or national scale and to the technological, economic, social and cultural development of 

the country when completed. 

d)  "Scientific Research Projects Coordination Unit (SRP Coordination Unit)" refers to the unit 

overseeing the secretarial services of the Scientific Research Projects Commission; the budget 

appropriation transfers to project accounts; the activities and transactions related to project accounts; 

projects supported by national and international fund organizations, in which the researchers are involved, 

in accordance with the relevant legislation; and other tasks assigned by the affiliated manager regarding 

scientific research projects in coordination with the relevant units. 

e) "Scientific Research Projects Commission (SRP Commission)" refers to the commission 

enacting the processes of evaluation, acceptance, support, monitoring and conclusion of scientific research 
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projects, and coordinating the studies on the SRP directive and implementation principles within the 

framework of the University's R&D strategy and policies. 

f) "Scientific Research Projects Commission Chairman (SRP Commission Chairman)" refers to 

the faculty member or the Vice-Rector appointed by the Rector to chair the commission and carry out its 

activities on behalf of the University. 

g) "Scientific Research Projects Coordination Unit Coordinator" refers to the person responsible 

for executing the SRP Coordination Unit's activities on behalf of the University, appointed from personnel 

competent to coordinate SRP activities in accordance with the procedure specified in the relevant directive, 

and responsible to the top manager. 

h) "Scholarship holder" refers to a student enrolled in graduate programs with thesis, who will be 

granted a scholarship within the scope of SRP. 

i)  "Post-Doctoral Researcher" refers to researchers with the title of doctor who will be granted a 

scholarship within the scope of SRP. 

j) "Advisor" refers to persons whose knowledge is utilized for specific issues that require expertise 

in relation to the project, as well as in technical and legal fields. 

k)  "Ethics Committee" refers to the committee authorized to evaluate the ethical principles of 

projects and studies within the framework of legal provisions. 

l)  "Referee" refers to "the scientists who are known for their expertise in the field covered by the 

projects, whose opinions are sought for the evaluation of the submitted projects and, if necessary, the project 

development and final reports". 

m)  "Relevant academic unit administrations" refers to the Rector's Office, Dean's Offices, Institute 

Directorates, School Directorates, Research and Application Center Directorates. 

n) "Resource Transfer" refers to a cash or in-kind contribution proposed by the commission and 

approved by the top manager; it may not exceed thirty percent of the project cost and is to be used in 

scientific research projects supported by national or international institutions and organizations. 

o) Scientific Research Projects Implementation Guide (SRP Implementation Guide)" refers to the 

document created by the SRP Commission containing the current application principles. 

p) "Project Team" refers to the project coordinator, researchers, scholarship holders, assistant staff 

and advisors. 

q) "Project Contract" refers to the contract protocol signed by the Rector, the Vice-Rector assigned 

by the Rector and the project team for supported projects; and in which the principles, procedures and 

responsibilities for matters that include the execution, conclusion and publication of projects are 

determined. 

r) "Project executor" refers to the faculty members with expertise in the relevant science and/or 

technology fields and skills and experience in preparing and executing projects; who bear all scientific, 

technical, administrative, financial and legal responsibilities for the project; who have signed the Project 

Support Agreement with Istinye University; and who can evaluate and publish the project results with 

scientific methods and/or turn them into practice, provided that they are members of the academic and/or 

administrative staff of Istinye University; and includes lecturers who with post-doctorate qualifications, 

specialties in medicine, or post-proficiencies in art. 

s) "Accounting Unit" refers to the unit where accounting transactions are carried out at the 

University. 

t) "Purchasing Unit" refers to the unit where purchasing operations are carried out at the 

University. 

u) "Senate" refers to the Istinye University Senate. 

v) "Result Report" refers to the detailed report that includes all activities and outputs of the project, 

submitted by the Executive to the SRP Unit within the period specified in the SRP Implementation 

Principles Guide (Attachment-7) at the end of the project period. 

w) "Top Manager" refers to the Rector of the University. 
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x) "Venustats" refers to project process management system software used by the SRP Unit, SRP 

Commission, Referees, Project Team and Academicians to electronically manage project processes quickly 

and effectively. 

y) "YÖKSİS" refers to the common database of the Council of Higher Education. 

z) "Higher Education Institution" refers to Istinye University. 

aa) "Assistant staff" refers to the experts, technical staff, technicians, laboratory assistants, workers 

and similar staff unnamed in the final report, who are supervised by the project manager or researchers, full 

or part time, limited to the duration of the project, and employed by Istinye University. 

bb) "Administrative Board" refers to Istinye University’s Administrative Board. 

 

CHAPTER 2 

Governing Bodies, Duties, Powers and Responsibilities 

 

Establishment of SRP commission 

ARTICLE 5 – (1) Scientific Research Projects (SRP) Commission is established according to the 

following procedure: 

a) The Scientific Research Projects Commission is chaired by the Rector or a Vice Rector to be 

appointed and consists of at least 7 and no more than 11 members appointed by the Rector upon the 

recommendation of the University Senate. One of the faculty members elected as a member of the SRP 

Committee is appointed by the Rector as the vice president. The term of office of the commission members 

is 4 (four) years. A member whose term has expired may be reassigned in the same manner. In the event 

that the members of the Commission leave their main duties for any reason, their duties in the Commission 

will automatically end. A new member is appointed in the same way as the commission member who leaves 

his/her position for any reason. The commission meets at least twice a year, upon the call of the Rector or 

the Vice-Rector to be appointed. The commission convenes with the participation of the absolute majority 

of the total number of members. Open voting is done, and decisions are taken as acceptance or rejection, 

abstention cannot be used. In case the votes are equal, the vote of the Chairman of the SRP Commission is 

decisive for the decision. 

b) The Commission has the authority and responsibility to evaluate, accept, support, monitor, 

freeze, cancel and finalize scientific research project applications submitted for its examination, and to 

prepare, change and rearrange the forms and documents attached to this directive. 

c) Members of the Commission are responsible for the confidentiality of all information within the 

scope of the projects applied for and evaluated, to act in accordance with ethical principles and to carry out 

their duties in accordance with the issues required by the relevant legislation. 

d) In case of need, the SRP Commission may establish sub-commissions to work within the scope of 

tasks it determines. 

e) The chairman and commission members whose terms of office have expired may be reassigned to 

the Commission using this procedure. 

f) Commission decisions are effective upon approval by the Rector. 

 

The powers, duties and responsibilities of the SRP Commission 

ARTICLE 6 – (1) The SRP Commission fulfills duties and responsibilities determining the types 

of projects to be supported and the principles of their implementation and utilizing policies that will 

encourage project results generating high value outputs and supporting efficient and effective use of 

resources.  

a) It prepares the Project application calendar. 

b) It determines the types of projects to be supported and the application principles. 

c) It prepares the forms to be used in the projects. 

d) It determines support limits to be provided for the projects.  

e) It prepares the project protocol to be used for the projects that are decided to be supported. 

f) It determines the application procedures and principles regarding the realization, evaluation, 

execution, monitoring and conclusion of the project applications. 
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g) It evaluates and decides on project applications. It sends the project proposals it deems necessary 

to the experts, and evaluates the incoming reports and decides whether the project will be supported 

or not. 

h) It evaluates the interim and final reports received from the executives of the ongoing projects and 

covering the relevant period of the projects. 

i) It evaluates and decides on the additional time, additional budget and all other requests from the 

project coordinators. 

j) When it deems necessary, it can examine the project studies on their site and/or have it examined 

by the experts, change the project coordinators, and abolish the project. 

k) It decides on the necessary sanctions in cases violating the articles of the Agreement and the 

Directive. 

l) It considers the suggestions of Istinye University’s Science, Technology and Innovation Board and 

Administrative Board, determining research priorities and topics and referring these to the Rector. 

m) At the end of each year, it submits a report to the Rector detailing projects supported, examined, 

ongoing and completed. 

 

SRP coordination unit and its duties 

ARTICLE 7 – (1) The SRP Coordinator is the faculty member or administrative staff responsible 

for the execution of the SRP Unit's activities on behalf of the University. The SRP Coordination Unit 

Coordinator is responsible to the top manager. 

 

Duties of the SRP Coordinator: 

ARTICLE 8 – (1) The SRP Coordinator does the following: 

a) Organizes and executes the programs and activities of the SRP Coordination Unit in line with 

the relevant legislation, directive and SRP Commission decisions. 

b) Prepares the announcements about projects, to make correspondence. 

c) Prepares the agenda for the SRP Commission meetings. 

d) Acts as a rapporteur at SRP Commission meetings.  

e) Ensures communication and coordination in the activities of SRP Coordination Unit and SRP 

Commission. 

f) Submits periodic reports on the activities of the SRP Coordination Unit to the Rector or the 

authorized Vice-Rector and the Chairman of the SRP Commission. 

 

CHAPTER 3 

Project Types, Resource Transfer, Project Durations and Project Team 

 

Project Types 

ARTICLE 9 – (1) The types of projects supported by the SRP Coordination Unit are listed below. 

The application requirements for these types of projects, the evaluation of applications, the principles for 

the execution and conclusion of the projects are determined and announced by the SRP Commission. The 

SRP Commission can make changes in the scope and implementation principles of these projects, remove 

the ones they deem necessary, and create new project types. Scientific research project groups are as 

follows: 

a) Research Start Support Project (RSSP): These are the projects aimed at supporting the research 

to be carried out by the faculty members who have been appointed to Istinye University within the 

previous year. 

b) Independent Research Projects (IP): These are the personal, interdisciplinary projects prepared 

by the faculty members of Istinye University or the executives who have completed their doctorate, 

specialization in medicine or proficiency in art, or with the participation of national and international 

institutions and organizations outside Istinye University, whose main purpose is to produce direct 

scientific results. The IRP projects are organized and evaluated in three categories: 

1) Science 
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2) Health Sciences 

3) Social Sciences 

 

c) Interdisciplinary Research Projects (IRP): research projects prepared and carried out by faculty 

members from at least three departments or departments from different disciplines at Istinye University. 

These projects increase the number and quality of interdisciplinary collaborations through collaborations 

between researchers working in different disciplines within the Uuiversity. Projects with a significant 

potential to generate high-value products/artworks/designs will be prioritized for support. 

d) Guided Projects (GP): research or development projects whose final form is determined by the 

SRP Commission and whose subject, scope, needs, budget and, if necessary, coordinator and research 

group are proposed by the Rectorate and/or the relevant academic unit managements, in accordance with 

the science policy and/or institutional needs of the country and/or the University. 

e) Graduate Thesis Projects (GTP): research projects carried out by students continuing their 

graduate, doctorate, or art education at the faculties, institutes, colleges and centers of Istinye University 

in accordance with their education programs. These projects are under the direction of a faculty member. 

The thesis advisor supervises the thesis projects. In case the graduate education cannot be carried out or 

is terminated for any reason, the project coordinator applies to the SRP Commission to change the project 

group or cancel the project. 

f) Research Project with the Participation of Undergraduate Students (RPPUS): research projects 

created for project teams to encourage undergraduate students to participate in research activities. The 

project team consultant submits the application for this type of project; to qualify, the applicant team must 

represent the University in a national or international conference, competition or other showcase during 

the project period. At least three undergraduate students must take part as researchers in this type of 

project. 

g) Performance-Based Research Project (PBRP): projects awarded to faculty members based on 

their academic performance scores, which are calculated according to the last five years of their academic 

performance. This type of project is intended to increase the individual performance of faculty members 

and maintain the competitiveness of the University at the highest level.  

 

Project team and assignment of scholarship holders in the project 

ARTICLE 10 – (1) The executive, researcher, scholar and consultant taking part in the project 

constitute the project team. The procedures and principles governing the participation of the Project Team 

in the Scientific Research Project are determined by the SRP Commission and set forth in the updated SRP 

Implementation Principles Guide (Attachment 7). 

(2) While the project is in effect, the request of the Executive to make changes in the Project Team 

is evaluated and decided by the SRP Commission. In addition to the petition of the executive, which 

includes the reasoned request, the researchers who are subject to the amendment must also submit their 

petitions to the SRP Unit. 

 (3) Students or graduates in master's or doctoral programs with thesis who receive support within 

the scope of SRP can be appointed as scholarship holders. 

(4) The SRP Commission defines the qualifications of the scholarship winner who will take part in 

the projects; and determines the procedures and principles to be followed in the assignment of the 

scholarship according to the provisions of the relevant legislation and set forth in the updated SRP 

Implementation Principles Guide (Attachment 7). 

 

Project duration 

ARTICLE 11 – (1) Except for thesis projects, the duration of the projects to be supported by the 

SRP Commission is 36 (thirty-six) months. Additional time may be requested for projects supported for 

less than this period and for projects the SRP Implementation Guidelines designates eligible (Attachment 

7). Upon the application by the Executive, the SRP Commission may grant additional time, provided that 

the time limits specified in the Guidelines are not exceeded. Additional time conditions are determined 

according to project type and announced by the SRP Commission. 
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(2) Thesis project durations can be extended over authorized periods. However, in cases of  

extensions, the budget cannot be used. 

(3) In cases where the project work requires a legal permit and/or Ethics Committee approval, 

documentation of these must be obtained and/or extended to the end of the requested additional period. 

(4) In cases where force majeure prevents on-time completion of a project, the Executive may 

petition for the project to be frozen and the SRP Commission may freeze the project for up to 12 (twelve) 

months. When the force majeure disappears, the project can be restarted with the decision of the SRP 

Commission. The freezing period of the project is not included in the approved duration of the project. 

 

CHAPTER 4 

Project Application and Evaluation 

 

Project Application 

ARTICLE 12 – (1) The project application process is as follows: 

a) Project applications are made using Istinye University “Venustats”. The application conditions 

and the procedures and principles to be followed in the application are announced with the announcements 

prepared by the SRP Coordinator in line with the SRP Commission's decisions. 

b) Project coordinators who have unfinished projects cannot apply for a new project of any kind 

and cannot participate as researchers in new projects without successfully completing their outstanding 

ones. Graduate thesis projects are out of this scope. 

c) The number of projects in which researchers can simultaneously act as coordinators or 

researchers is determined in the implementation procedures and principles. 

ç) Thesis studies and non-thesis master's studies that have exceeded their normal deadlines are 

outside the scope of support. 

d) Undergraduate students participating in research projects must have a minimum grade point 

average of 2.00. The duration of the project should be at least 6 months and at most 12 months. 

e) For projects that require legal clearance, the project coordinator is responsible for obtaining the 

necessary approvals and permissions from the ethics committee and/or competent authorities. 

 

Evaluation of projects 

ARTICLE 13 – (1) Project evaluations will be carried out as follows: 

a) Project proposals submitted to the SRP Coordination Unit through the Venustats system 

undergo preliminary evaluation to determine whether they meet the necessary conditions. Project proposals 

that meet the conditions at the preliminary evaluation stage are submitted to the SRP Commission by the 

Coordinator. Project proposals that do not meet the necessary conditions are returned to the relevant 

applicant by stating the reason.   

b) The project proposals under evaluation can be directly decided by the SRP Commission, taking 

into account the type of project. The projects deemed necessary are submitted to the evaluation of the 

referees selected from academicians who have a doctorate, proficiency in art or equivalent degree, at least 

two of whom are determined by the SRP Commission. 

c) The SRP Commission may ask the project team to make oral presentations and/or organize a 

panel when it deems necessary. 

ç) The SRP Commission considers the expert and panel reports, if any, in deciding whether to 

support proposed projects. 

d) SRP Commission members cannot attend commission discussions of their projects. In addition, 

a commission member with a self-interest or a conflict of interest with a proposed project’s team cannot 

attend the commission meeting while the project is under discussion. 

e) A protocol prepared by the project coordinator and the SRP Commission determines the details 

of any project offered support by the SRP Commission. Implementation of the project is contingent upon 

the approval of the protocol of the top manager or the Chairman of the SRP Commission to whom the 

authority will be delegated in writing. 
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f) In selecting scientific research projects for support, priority is given to projects with basic 

science content, which are result-oriented, which includes multi-participation in the resources and activities, 

which are multi-centre, inter-institutional, international and interdisciplinary in nature, taking into account 

the projects that have already been completed or that are ongoing and that are announced by higher 

education institutions in YÖKSİS. 

g) Project proposal evaluations are completed within two months of the project application date. 

This period may be extended by the Commission if necessary. 

ğ) In the evaluation and selection of projects, together with the issues specified in Article 5 of the 

Regulation on Higher Education Institutions Scientific Research Projects published in the Official Gazette 

dated November 26, 2016, and numbered 29900, the projects are evaluated by considering criteria such as 

whether the project proposal is original and feasible; its contribution to science; its financial attributes and 

practicality, including a detailed expense budget (expenses such as equipment, staff, materials, travel); and 

its size. 

h) Referees record their opinions using the Referee Evaluation Form (Attachment-2). The 

evaluation must be communicated to the Commission within three weeks. 

 

CHAPTER 5 

Acceptance, Monitoring and Finalization of the Project 

 

Project Acceptance 

ARTICLE 14 – (1) The process regarding the Project Protocol and Project Contract will be carried 

out as follows: 

a) For the projects that are approved to be supported, the decision minutes of the SRP Commission 

are submitted to the Rector for approval. The Project Contract and the expense list approved by the SRP 

Commission are signed by the Rector or the Chairman of the SRP Commission and the Project Team to 

whom the authority has been delegated, within fifteen days after the acceptance letter of the projects 

approved to be supported is notified to the project coordinator. The date of signing the contract is considered 

to be the start date of the project. In cases where the project coordinator is not present (due to being 

employed abroad or on a sick leave etc.), a contract is signed by one of the authorized researchers. A copy 

of the Project Contract is given to the project coordinator. Projects whose contracts are not signed in due 

time and project acceptance procedures are not initiated without a valid reason are canceled by the decision 

of the SRP Commission. 

b) The project coordinator makes a request within 15 days after the signing of the contract in 

accordance with the work plan, in accordance with its budget and expenditure items. Then, the purchasing 

processes are started within the framework of the appropriateness of the budget and financial possibilities. 

c) The project coordinator is obliged to fully fulfill the duties and responsibilities specified in the 

Istinye University Tender Regulation for the procurement of consumables, machinery-equipment and 

service requested in the project. The project of the coordinators who do not fulfill these obligations will be 

canceled by the decision of the SRP Commission. 

ç) All kinds of immovable and movable materials (fixtures, consumables, etc.) purchased within 

the scope of the projects are duly recorded by the SRP Commission or by the relevant units assigned, and 

are embezzled to the relevant academic unit (Dean's Office / College / Institute / Central Directorate) where 

the project will be carried out, primarily for the use of the project coordinator and his or her team. The 

project coordinator is obliged to make the machinery and equipment available to researchers working on 

similar subjects in the time left over from use for the project need, except for the consumables provided 

within the scope of the project. The project coordinator can control whether the device is used correctly in 

order to protect the machinery and equipment used but cannot interfere with the scientific content of the 

researcher who will use these devices. 

(2) Entering scientific research projects and fund transfer supports into YÖKSİS will be as follows: 

a) Information on SRP and ongoing resource transfer supports accepted by the Commission, and 

other information requested by the Council of Higher Education, are entered into YÖKSİS within one 

month of the acceptance date and the due date of the final report of the completed project. 
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b) The SRP Coordination unit coordinator is responsible for monitoring the entry of data to 

YÖKSİS at the specified times. 

 

Project budget and expenditure items 

ARTICLE 15 – (1) The project coordinator may request a reasoned appropriation transfer between 

the envisaged items for additional appropriation or current expenditure and machinery-equipment, 

consumables, service procurement and other items. If there is an obligation to request additional 

appropriation, the reason for its emergence and its relation with the project should be explained in detail. 

Additional appropriation request can be up to 50% of the project budget at most. Demands are decided by 

the SRP Commission and all relevant recruitment applications can be made after this decision. 

 

Interim reports 

ARTICLE 16 – (1) The project coordinators must submit the interim reports, which include the 

works and developments within the scope of the project, to the SRP Coordination Unit through the 

Venustats system every six months from the date of the contract. The SRP Commission evaluates interim 

reports. When it deems necessary, the SRP Commission may seek the opinions of experts in the subject to 

complete the evaluation process. Continuation of project financial support is decided by the SRP 

Commission. There is no need to prepare an interim report for master’s thesis projects. For Ph.D. thesis 

projects, the Thesis Monitoring Committee Report obtained from the Graduate School of Education is 

submitted to the SRP Coordination Unit as an interim report every six months. Interim report evaluations 

of Ph.D. thesis projects are based on Thesis Monitoring Committee reports. 

 

Correcting the project, replacing the project team 

ARTICLE 17 – (1) Corrections to research projects and/or project team replacements will be 

carried out as follows: 

a) The SRP Commission may request that projects be corrected if it their development is found to 

be negative/insufficient. If the negative/insufficiency continues despite the correction, the project 

manager/those in charge and researchers may be changed, or the Project Support Agreement may be 

terminated. 

b) The project coordinator proposes a new project manager to the SRP Commission, who can 

continue the current project from where it left off, in case of resignation. If the SRP Commission deems it 

appropriate and the proposed person agrees to continue the contract under the same project conditions, the 

project is implemented under the same contract conditions. In this case, a new contract is signed with the 

new project manager. 

c) If the former Project coordinator cannot find/suggest a new project coordinator, the Project 

Contract will be terminated. 

ç) If the Project Contract is terminated, the budget paid until the termination date and any other 

damages that may arise due to the termination may be collected from the Project Coordinator with legal 

interest. 

 

Project freezing and cancellation 

ARTICLE 18 – (1) The SRP Commission may suspend the project partially or completely based 

on project progress reports or in cases of force majeure. 

(2) If the SRP Commission reviews the interim reports on the development of the project and deems 

it impossible for the project to reach its goals, or considers it useless/impossible to continue the freezing 

process at the end of the period, it may decide to terminate all processes of the project. 

 

 

Conclusion 

ARTICLE 19 – (1) SRP is completed within the time specified. The project coordinator may 

request a reasoned additional time from the SRP Commission at the latest one month before the end of the 

project period. The latest progress report must be submitted before an additional time request is made. The 
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application is decided by the SRP Commission. If the project is frozen, the time that elapses before it 

resumes is added to the agreed duration of the project. 

 

Project result report 

ARTICLE 20 – (1) The project final report should be prepared and submitted as follows: 

a) Within three months following the project completion date determined in the contract, the 

project final report is submitted to the SRP Coordination Unit, together with its attachments, in accordance 

with the Scientific Research Project Final Report Format (Attachment-5), and if any, the communiqués, 

articles, etc. The SRP Commission evaluates the submitted report and its attachments in accordance with 

the Report Evaluation Form (Attachment-4) or may receive support from external referees related to their 

field of expertise when deemed necessary. The final report can be accepted as it is, changes can be requested 

or it can be re-evaluated later. The decision is notified in writing to the project coordinator. The Final 

Report, which is revised and finalized in line with the recommendations of the SRP Commission, must be 

submitted to the SRP Commission within three months at the latest from the date of acceptance. 

b) Articles containing project results published in peer-reviewed journals scanned by SCI or SSCI 

or AHCI indexes and other international indexes until the delivery date of the project result report are also 

accepted within the scope of material, method, analysis and scientific results in the final report. In cases 

where the project results are published later, copies of the publications are sent to the SRP Commission. 

Master's and doctoral theses can be accepted as final reports. 

 

Copyrights and project outputs 

ARTICLE 21 – (1) Principles regarding copyrights and project outputs are as follows: 

a) The copyright and intellectual property rights of the scientific results obtained from the projects 

belong to Istinye University. In projects supported by the participation of the 

University/Public/Industry/Private Sector, copyright and intellectual property rights are determined by the 

project contract. It is obligatory to obtain permission from the Rectorate of Istinye University for any 

income-generating publication or application to be made from the results of the project. 

b) In case of income-generating patents, inventions or products, the distribution of the income to 

be generated is carried out in accordance with the principles determined by Istinye University’s 

Administrative Board. If there is a regulation on the rates foreseen to be paid to the beneficiaries in the 

relevant legislation, the provisions of the relevant legislation apply. 

c) The project coordinator is responsible for keeping data and records throughout the project and 

after the project is completed. In case the SRP Commission requests these data, all elements such as data, 

information, documents, software, materials, samples, results obtained/developed during the research 

process/result must be submitted to the SRP Commission. 

ç) The SRP Coordination Unit may publish all kinds of information, results, data, reports and 

information about the project team regarding the completed projects, partially or completely, in print or 

electronically, in accordance with the principles to be determined by the SRP Commission, taking into 

account the applicable legislation. It can also share this information with other institutions and 

organizations. 

d) Outputs such as patents, utility models, inventions, products, designs, licenses, company 

formations or publications produced/obtained from the results of the studies supported and carried out 

within the scope of SRP must be reported to the SRP Coordination Unit. 

 

CHAPTER 6 

General Terms and Sanctions 

 

General Terms 

ARTICLE 22 – (1) The ownership of the machinery and equipment provided for the projects 

within the scope of SRP belongs to the unit. The machinery-equipment in question is under the control and 

use of the project managers until the related project is completed. Project coordinators are responsible for 

their protection, maintenance, and repair. Special machinery and equipment belonging to the completed 
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projects are available to the researchers of our university in need. The SRP Commission is authorized to 

make such machinery and equipment available for use in a common area, to be taken back for use in other 

projects, or to make other dispositions it deems necessary.  

 

Recording and data storage 

ARTICLE 23 – (1) The project coordinator must retain all records and data of the project for a 

period of 5 years after the date of the conclusion of the project.  

 

Making changes in the project team and holding the project work on hold 

ARTICLE 24 – (1) The SRP Commission may make changes in the project team when it deems 

necessary or if it finds the reasoned request of the project coordinator appropriate. In case of health 

problems or unforeseen mandatory conditions, the SRP Commission may put the work on hold for a 

maximum of 6 months in total, not counting from the normal duration of the project. 

 

Sanctions 

ARTICLE 25 – (1) In the event that the ethical committee of our university determines that there 

is a violation of scientific ethics or that the financial resources are used against ethical principles by the 

SRP Commission, the following sanctions are applied while the projects are being carried out or after their 

completion:  

a) The ongoing project is canceled by the decision of the SRP Commission. 

b) Of the fixtures purchased within the scope of the project, the usable ones are taken back. 

Otherwise, the costs of all expenditures, including the costs of these fixtures, are taken back from the project 

coordinator together with the legal interest. 

c) The penalty for not benefiting from any project support for up to 5 years is given by the SRP 

commission to the person or persons in the project team who carry out situations that violate ethical rules.  

ç) The SRP Commission may submit an opinion to the Rector regarding legal action. 

(2) The SRP Commission can directly examine the project work, or have it examined by the experts 

when it deems necessary. In the following cases, the projects are canceled with the decision of the SRP 

Commission, and the fixtures purchased within the scope of the project that do not have a problem or 

malfunction and are in usable condition are taken back. Otherwise, the costs of all expenditures, including 

the costs of these fixtures, are taken back from the project coordinator together with the legal interest. In 

addition, the relevant project coordinator cannot benefit from SRP Unit supports for a period of 3 years. 

a) Failure of the project team to show the envisaged development in the approved project due to 

negligence or fault, or not to carry out the project in accordance with the purpose. 

b) The content of the travel activities carried out within the scope of the project and not found to 

be suitable for the purpose of the project by the SRP Commission. 

c) Making changes in the project team without the decision of the SRP Commission. 

(3) Postgraduate students who cause the project to be canceled or the work not completed by the 

project's coordinator due to their failure cannot benefit from SRP supports indefinitely.  

(4) In case the project interim report is delayed for more than 1 month without showing an excuse 

accepted by the SRP Commission, the processes of that project are suspended until the report is submitted, 

and researchers cannot take part in a new project during this period. If the interim report is not delivered 

despite the warning, the project work is canceled, and the project coordinator cannot benefit from SRP 

supports for 2 years. He or she cannot be part of the project team of a new project application. 

(5)  The processes of all projects carried out by the project coordinators who do not submit the 

project final report in due time are suspended until the report is delivered and the decision is made by the 

SRP Commission. If the final report is not delivered within 1 month despite the warning, no new project 

support is given to the project coordinator for a period of 3 years from the date the final report is submitted, 

and the decision is made by the SRP Commission. A new project support of any kind is not given for a 

period of 2 years to the project coordinator whose final report is insufficient. However, for projects whose 

final report is insufficient, additional time may be given for some studies to be done again or for the final 
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report to be rearranged, upon the request of the project coordinators and the SRP Commission’s approval. 

However, the duration of the project cannot exceed 36 months including the additional period to be given. 

(6) The project coordinator is responsible for carrying out the project in scientific, technical, 

administrative, legal and financial aspects in accordance with this Directive and other relevant legislation. 

The coordinator and other project officials are obliged to compensate for any damage to the extent of the 

defect, arising from the failure to use the project appropriation in accordance with the project objectives, 

effectively and efficiently. 

 

Cases where there is no provision 
ARTICLE 26 – (1) The provisions of the "Regulation on Scientific Research Projects of Higher 

Education Institutions" published in Official Gazette 29900 dated November 26, 2016 and other relevant 

legislation provisions apply to cases not enumerated in this Directive. 

 

Force 

ARTICLE 27 – (1) This Directive is effective as of the date it is approved by Istinye University’s 

Board of Trustees. 

 

Executive 

ARTICLE 28 – (1) The provisions of this Directive are executed by the Rector of Istinye 

University. 

 

ATTACHMENTS 

Attachment 1- Istinye University Scientific Research Projects Application Form 

Attachment 2- Istinye University Scientific Research Projects Peer Evaluation Form 

Attachment 3- Istinye University Scientific Research Projects Support Agreement 

Attachment 4- Istinye University Scientific Research Projects Interim Report Form 

Attachment 5- Istinye University Scientific Research Projects Interim Report / Final Report Evaluation 

Form 

Attachment 6- Istinye University Scientific Research Project Result Report Form 

Attachment 7- Istinye University Scientific Research Projects Application Principles Guide 

Attachment 8- Istinye University Scientific Research Projects Entitlement Declaration Form 
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3. Interdisciplinary Research Projects (IRP) 

4. Guided Projects (GP) 

5. Graduate Thesis Project (GTP) 

6. Research Project with the Participation of Undergraduate Students (RPPUS) 

7. Performance-based Research Project (PBRP) 

 

CHAPTER 4 

General Principles 

ISTINYE UNIVERSITY 

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS  

IMPLEMENTATION PRINCIPLES GUIDE FOR THE YEAR 2022 

 

CHAPTER 1 

DEFINITION, SCOPE AND BASIS 

 

Definition and Scope: The project supports provided by the SRP Commission are carried out by 

adhering to the application principles specified in this document. The SRP Commission may make 

changes in the implementation principles when it deems necessary. 

 

Researchers who will apply for project support are recommended to carefully read the explanations 

given in this document and the Istinye University Scientific Research Projects Directive. 

 

Basis: These Implementation Principles have been prepared based on the provisions of the relevant 

articles of the Istinye University Scientific Research Projects Directive, which was approved and 

entered into force at the meeting of the Istinye University Senate dated April 13, 2022, and numbered 

2022/09. 

 

CHAPTER 2 

DEFINITIONS 

 

Project Coordinators: Faculty members who propose the project, are responsible for its preparation 

and execution, and researchers from our university who have completed their doctorate, proficiency 

in art and medicine or equivalent education. The coordinator of the graduate thesis projects is the 

faculty member appointed as the thesis advisor in the authorized committees of the relevant institute. 

 

Researchers: Lecturers included in the project team by the project coordinator in order to carry out 

the scientific research project, the students who are studying for undergraduate and graduate 

education on the subject of the project, and the people who have completed their education and are 

assigned to the project due to their expertise. The researchers of the Graduate Thesis Projects are 

only the related graduate students and, if any, faculty members appointed by the relevant institutes 

as the second advisor. 

Interim Report: A detailed report including the activities and interim outputs carried out during the 

relevant period of the project, submitted by the Executive to the SRP Coordination Unit every 6 (six) 

months in accordance with the principles specified in the Guide for the projects that entered into 

force after the contract was signed. 

Scientific Research Projects Commission (SRP Commission): A commission established to carry 

out activities related to the evaluation, acceptance, support, encouragement, and coordination of 

scientific research projects, taking measures to increase the research performance of the University, 



      

           ISTINYE UNIVERSITY 
                                                           SENATE MEETING 

 

13 
 

MEETING DATE MEETING HOUR SESSION NUMBER 

April, 13 2022 14.00 09 

measurement, evaluation of research performance and determining research policies, and other duties 

to be assigned by the senior manager in relation to scientific research. 

Scientific Research Project: Projects that are expected to contribute to science in the field on a 

universal or national scale with the results when completed, to contribute to the technological, 

economic, social and cultural development of the country, and to establish and develop scientist 

training and research infrastructure with projects that can be done with the participation of national 

and / or international institutions or organizations, both inside and / or outside the University. 

Chairman of Scientific Research Projects Commission: A faculty member appointed by the 

Rector and responsible to the Rector, responsible for chairing the SRP Commission on behalf of the 

University and conducting the SRP Commission activities. 

Scientific Research Projects Coordination Unit: A unit is responsible for carrying out the 

secretariat services of the Scientific Research Projects Commission, transferring the budget 

appropriations to the special accounts, conducting the works and transactions related to the special 

accounts, and conducting and monitoring the processes determined by the relevant legislation of the 

projects supported by the national and international organizations in which the University researchers 

take part, and the scientific research of the top manager and executing other tasks to be assigned in 

relation to the projects in coordination with the relevant units 

Scientific Research Projects Coordination Unit Coordinator (SRP Coordinator): The person 

responsible for carrying out the activities of the SRP Coordination Unit on behalf of the University. 

Unit: Departments Affiliated with Faculty, Institute, School, Vocational School, Central Directorate 

and to the Rectorate of the University 

Scholarship Holder: A student in master's and doctoral programs with thesis who will be assigned 

with a scholarship within the scope of the project in scientific research projects. 

Post-Doctoral Researcher: A researcher who works on a contractual basis, provided that he/she 

does not exceed 7 (seven) years after doctorate, specialty in medicine or proficiency in art or 

equivalent education. 

Ethics Committee: The committee authorized to evaluate the project studies in terms of ethical 

principles within the framework of legal provisions. 

Article: A full-text research article included in the national Scopus, Q1, Q2, Q3 index, excluding the 

letter to the editor, abstract, review, technical notes and book critique. 

Project Team: The team consisting of the project coordinator, researchers, postdoctoral researchers 

and scholarship holders. 

Project Evaluation Expert:  A referee inside or outside the higher education institution, who is an 

expert in the field of the relevant scientific research project and who holds the minimum of a 

doctorate degree. 

Rector: The Rector of Istinye University 

Vice Rector: The Vice Rector of Istinye University  

Senate: The Istinye University Senate 

Result Report: A report detailing all activities and outputs of the project, submitted by the Executive 

to the SRP Coordination Unit within the period specified in the Guide following the end of the project 

period. 
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Contract: The project protocol signed by the Rector or the Chairman of the SRP Commission and 

the Project Team by delegating authority in writing for the projects decided to be supported, 

specifying the principles, procedures, and responsibilities to be followed in matters such as the 

execution and conclusion of the projects and the publication of the project results. 

Quartile (Q) Value of Journals Indexed in Databases: A report of the comparative position of a 

journal according to its impact within its academic category; defined as Q1: first quarter, Q2: second 

quarter. 

 

CHAPTER 3 

PRINCIPLES RELATED TO PROJECT TYPES 

 

1. Research Start Support Project (RSSP): Projects aimed at supporting the research to be carried 

out by the faculty members who have been appointed as a doctoral faculty member in our university 

in the last year. Such projects are supported for a minimum of 12 months, a maximum of 24 months 

and a maximum of 20,000 TL, including additional periods. 

 

2. Independent Research Projects (IP): Personal or interdisciplinary projects that have been 

prepared by the faculty members of Istinye University or by the coordinators who have completed 

their doctorate degrees, their specializations in medicine or their proficiencies in art, or the projects 

that are formed with the participation of national and international institutions and organizations 

other than İstinye University. Their primary goal is to produce scientific results. To be granted SRP 

support, the project must have been rejected by TUBITAK with at least a C score in the previous one 

year and must not be submitted again. Such projects are supported for a minimum of 12 months, a 

maximum of 24 months and a maximum of 50,000 TL, including additional periods. 

 

3. Interdisciplinary Research Project (IRP): Research projects that will be prepared and carried 

out by faculty members from at least three departments or departments from different disciplines at 

Istinye University. A project coordinator is chosen in Interdisciplinary Research Projects. In this type 

of project, it is aimed to increase the number and quality of interdisciplinary collaborative studies by 

collaborating with researchers working in different disciplines within our university. In the 

Interdisciplinary Research Project, projects with high potential to obtain products/ideas/designs with 

high added value will be supported with priority. Such projects are supported for a maximum of 36 

months, including additional periods, and up to a maximum of 300,000 TL (including scholarships 

to be given to students who will take part in the project). 

 

4. Guided Projects (GP): Research or development projects whose final form is determined by SRP 

Commission and whose subject, scope, needs, budget and, if necessary, coordinator and research 

group are proposed by the Rectorate and/or the relevant academic unit managements, in accordance 

with the science policy and/or institutional needs of the country and/or Istinye University. Projects 

with a maximum duration of 24 months and a minimum budget of 50,000 TL and above are 

supported. However, with the proposal of the SRP Commission and the approval of the Rectorate 

and the Board of Trustees, the project budget can be increased or decreased. 

 

5. Graduate Thesis Project (GTP): Research projects carried out by faculty member thesis advisors 

with their advisees toward the completion of postgraduate theses. Separate supports are provided for 

doctoral thesis projects and master’s thesis projects. With respect to Graduate Thesis Projects, if the 

project coordinator leaves the institution and/or the co-advisor is not a member of Istinye University, 

the project coordinator must propose his replacement to the SRP Commission and the replacement 
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must be accepted before the project coordinator’s departure. In this way, the graduate project quotas 

of the faculty members who are the project coordinators are calculated without including these 

projects. According to Istinye University’s Graduate Education Regulation, when project work 

cannot be completed due to the termination of the relevant student's academic life, the SRP 

Commission can cancel the project at the request of the project coordinator. In such cases, the project 

coordinator must submit a statement in writing of the failure status of the student, which they will 

receive from the relevant Institute where the thesis work is done. In case the project is cancelled, the 

machinery, equipment and fixtures purchased within the scope of the project are delivered to the 

project coordinator or the head of the department/major science branch in which the study is carried 

out, depending on the decision of the SRP Commission, to be used in other research. The supervisor 

of the thesis project is the thesis advisor. In the event that the postgraduate education cannot be 

carried out or terminated for any reason, the project coordinator applies to the SRP Commission for 

the change of the project group or the cancellation of the project. Master thesis projects are supported 

up to a maximum of 25,000 TL, and PhD thesis projects are supported up to a maximum of 50,000 

TL. Scholarships are not funded under these projects. 

 

6. Research Project with the Participation of Undergraduate Students (RPPUS): Research 

projects created for project teams in order to encourage the students enrolled in the formal education 

programs of the undergraduate level education units of our university to participate in research 

activities and to encourage them to do research. Application for this type of project is made by the 

project team consultant. In order to apply for this type of project, the team that will apply must 

represent our university in a national or international organization during the project period. Students 

who will work as researchers in projects must have a minimum 2.00 grade point average at the project 

application stage. At least three undergraduate students must take part as researchers in this type of 

project. Such projects are supported for a minimum of 6 months and a maximum of 12 months, 

including additional periods. A research project with undergraduate student participation is supported 

up to a maximum of 40 000 TL. Scholarships are not funded under this project. 

 

7. Performance-based Research Project (PBRP): Performance support projects awarded to faculty 

members based on their academic performance scores, which are calculated according to the last 

five years of their academic performance. These projects are intended to increase the individual 

performance of faculty members and maintain the competitiveness of the University at the highest 

level. Such projects are supported for a maximum period of 12 months, including additional 

periods. In this type of project, support is given within the scope of the following principles. 

a) Academic incentive and performance directive principles are taken into account for the 

performance score. The performance score should cover 70% of R&D activities. 

b) The details of the scoring process are determined by the SRP commission. 

c) Support is provided to the faculty member with the highest academic performance score in 

each department in the faculties and in the relevant unit in the institutes. 

 

CHAPTER 4 

GENERAL PRINCIPLES 

General Principles 

1. The prerequisite for the evaluation of a project proposal submitted to the SRP is that it has not 

been supported by any institution before. Project proposal applications that include studies within 

the scope of a project previously supported by a university SRP Coordination Unit and/or another 

funder will not be evaluated. 

2. Project evaluation includes an investigation of any disciplinary or other punitive action against 

the project applicant(s). 

3. Full-time faculty members can apply for projects as project coordinators. 
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4. If required according to the scope of the project, an ethics committee certificate must be obtained 

at the time of application. 

5. If required according to the scope of the project, legal consent must be obtained at the time of 

application. 

6. The total budget of the project should meet total expenditure costs excluding Value Added Tax 

(VAT).   

7. The expenditure items requested within the scope of the project should be listed in detail in the 

budget table of the project. Budget items must be in the amount needed and in line with the scope 

of the project.  

8. Pro forma invoice for the machinery-equipment requested within the scope of the project must 

be submitted with the project application. 

9. It is essential that services such as testing/analysis within the scope of the project are carried out 

primarily from our University. Justification and pro forma must be submitted for service 

procurements that must be made from outside the University.  

10. The scholarship expenses of the trainees foreseen within the scope of the project (the limits set 

for the scholarship holders) include the gross amounts.  

11. Procurement transactions within the scope of the projects are carried out by the SRP 

Coordination Unit. In order to start the purchasing process, the project manager must first create 

the purchase requests via EDMS. 

12. Within the scope of the project, participation in national/international scientific events can be 

supported. In this case, the paper presented at the said scientific event must be produced from 

the studies within the scope of the project. 

13. All scientific publications of projects supported by Istinye University’s Scientific Research 

Projects Directive must clearly state the fact of SRP support along with the project number. 

Scientific publications that do not meet this condition are not considered as project output. 

14. The project outputs determined according to the project types are acceptable to fulfill the project 

result report requirement.  

 

Duration of Projects: 

1. Scientific research projects are completed within 36 months, including additional periods. Upon 

the reasoned request of the project coordinators, an additional period of time may be granted for 

the projects with the decision of the SRP Commission, provided that the 36-month period is not 

exceeded. Additional time requests must be made at least 1 month before the end date specified 

in the contract. 

2. The durations given for the Graduate Thesis Projects can be extended by the authorized units to 

cover the legal additional durations given for the theses. Financial support for graduate thesis 

projects is limited to the normal education durations determined in the relevant graduate 

education and training legislation. The financial support provided for thesis projects granted time 

extensions is continued for a maximum of 6 months only with either the approval of the thesis 

monitoring committee in doctoral thesis projects or at the request of the coordinator in master's 

thesis projects, and only with the SRP Committee’s approval. 

 

Number of Support Limits 

The number of projects in which researchers can take part as project coordinator is as follows: 

1. Researchers can take part in a maximum of three projects at the same time, with one being the 

coordinator of at most one project. PBRP and GTP are excluded from this scope. 

2. Researchers cannot simultaneously undertake more than one project of the same type. GTP is 

out of this scope. 

3. Researchers cannot carry out a GP and IP project at the same time. 

4. Researchers can work as coordinators in maximum 2 GTPs at the same time. 
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5. Researchers with unfinished projects despite the expiry of their term cannot apply for new 

projects or participate in research in new projects without first successfully completing their 

existing unfinished projects. 

 

Application Dates: Project applications are made by the SRP Commission continuously throughout 

the year or by adhering to the announced calendar, using the Istinye University VENUSTATS 

system, which is in use at http://istinye.venustats.com/Giris.aspx 

 

Number of Projects to be Supported: The SRP Commission determines how many projects and 

which type will be supported in an application period or year, taking into account unit budgets and 

the priorities of the University. The SRP Commission may propose that the coordinators should start 

their projects in a later period in case there are budgetary issues, even if those projects are deemed 

appropriate to be supported as a result of the scientific evaluation. 

 

Evaluation and Principles: The project proposals, which are evaluated, are sent to the experts. The 

experts, the number and qualifications of whom are determined by the SRP Commission by taking 

into account the project type, will evaluate the projects. It is preferred that at least one of the experts 

is from outside the institution. The SRP Commission decides whether or not to support the project 

based on the evaluation reports, the academic performance of the project team, and the scientific 

publications and patents they have produced. 

 

The SRP Commission may ask the project team to make oral presentations and/or organize a panel 

when it deems necessary. 

 

The evaluation period of the projects sent to the experts by the SRP commission is no more than 15 

days. The expert who does not complete his evaluation within this period is relieved of his evaluation 

duty without notification and no expert fee is paid to this expert. 

 

The final evaluation result of the projects, for which all expert evaluations have been completed, is 

finalized within 15 calendar days of the completion of the expert evaluations and the project applicant 

is notified. Projects that do not require expert evaluation are decided within no more than 30 calendar 

days of the technical approval of the project and the project applicant is notified. 

 

Project Contract: When a project is granted support, the project contract is signed by the project 

team and the top manager or the head of the SRP Commission to whom the top manager will transfer 

his or her authority in writing. Project coordinators are obliged to comply with all the issues specified 

in the contract. The date of signing of the contract is accepted as the start date of the projects. It is 

obligatory for the coordinators whose projects have been accepted to submit the documents 

determined according to the project type and announced to the SRP Coordination Unit. No 

expenditure is incurred by the SRP Coordination Unit for projects whose documents are not 

submitted. Projects that do not sign a project contract within 15 days after the approval of the projects 

without a legal excuse are cancelled. 

Initiation of Projects, Interim Reports and Submission of Final Report: Projects approved for 

support begin as follows: 

 

1. For a project to be started, the necessary documents must be uploaded through the VENUSTATS 

system and submitted to the SRP Coordination Unit. 

2. The start date of the project is accepted as the date the contract is approved by the Rector. 
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3. Expenditure processes within the scope of the projects are carried out by the SRP Coordination 

Unit. In order to initiate any purchasing/spending process within the scope of the projects, the 

coordinators must first create a purchase request via EDMS. 

4. The project coordinators are obliged to submit the interim reports containing the works and 

developments within the scope of the project to the SRP Coordination Unit, in accordance with 

the SRP Interim Report form, every six months from the date of the contract. There is no need 

to prepare an interim report in master’s thesis projects. In the Ph.D. thesis project, the Thesis 

Monitoring Committee report from the Graduate Education Institute is submitted to the SRP 

Coordination Unit as an interim report every six months. Interim report evaluation of the Ph.D. 

thesis project is based on the Thesis Monitoring Committee report. 

5. The project coordinator submits the Project Final Report, which includes the research results and 

prepared in accordance with the format determined by the SRP Commission, to the SRP 

Coordination Unit, within 3 months at the latest following the end date specified in the protocol. 

Graduate thesis project coordinators are required to submit the following two documents to the 

unit: 

• A document from the Graduate School of Education indicating that the thesis has been 

successfully completed. 

• Electronic copy of the thesis approved by the relevant units (replaces the result report). 

6. If the project reports are not submitted in due time, the processes of all projects carried out by 

the project coordinators are suspended until the report is submitted, and the project coordinators 

cannot take part in new projects. 

7. The issues regarding the sanctions to be applied to researchers who do not submit a report despite 

the warning or whose report is found insufficient (unsuccessful) are implemented by the SRP 

Commission according to the Istinye University Scientific Research Projects Directive. 

 

Support Limits by Project Types: Support upper limits for 2022, including VAT, are as follows: 

• Research Start Support Projects (RSSP): 20.000 TL 

• Interdisciplinary Research Projects (IRP): 300.000 TL 

• Guided Projects (GP): 50.000 TL and above 

• Independent Research Projects (IP): 50.000 TL 

• Research Projects with the Participation of Undergraduate Students (RPPUS): 40.000 TL 

• Graduate Thesis Projects (GTP) 

• Master’s Degree Thesis Projects: 25.000 TL 

• Ph.D. Thesis Projects: 50.000 TL 

• Performance-based Research Projects (PBRP): 20.000 TL 

 

 

Budget Implementation Principles: The budget amounts for scholarship and post-doctoral 

researcher payments approved by the SRP Commission during the evaluation of the projects cannot 

be transferred to other expenditures such as machinery and equipment, consumables, services, travel, 

etc. Similarly, the amounts approved by the SRP Commission for machinery-equipment, 

consumables, service procurement, etc. are not transferrable to travel, scholarship and post-doctoral 

researcher budgets. 

 

All machinery and equipment purchased within the scope of SRP projects are included in the 

inventory of Istinye University upon the request of the Rectorate. 

 

Additional Resource Limits to be Provided: If the justified request of the project coordinator is 

approved by the Commission, the amount of additional resources that can be provided for project 
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types is limited to a maximum of 50% of the supported project budget, provided that it does not 

exceed the support upper limit. 

 

Covering Test, Analysis and Service Expenses within the Scope of Projects: Tests, analysis and 

services that can be carried out at our university within the scope of projects must be met from the 

relevant units of our university. For tests, analyzes and services that can be carried out in the country, 

it is obligatory to meet primarily from domestic institutions and organizations. However, tests, 

analyzes or services that cannot be performed within the institution or in the country due to 

compulsory reasons must be explained and documented at the application stage. Such cases will be 

evaluated by the SRP Commission and the suitability of the requests will be decided by the 

Commission. 

 

Covering Stationery Expenses Within the Scope of Projects: The amount of support that can be 

provided for printing, printed documents, printouts, photocopies, paper and other stationery expenses 

within the scope of the projects is limited to 1000 TL. This limitation does not apply to expenses 

such as printed materials or photocopies to be obtained from archives, libraries, etc., which are within 

the scope of official institutions and organizations. 

 

Covering the Expenses of Translation from a Foreign Language within the Scope of the 

Projects: The translations needed within the scope of the projects are expected to be made by the 

researchers in the project team. However, support can be provided for documents or works written 

in old languages, not widely used in academic literature, or with a written language that requires 

special training, if deemed appropriate by the Commission. 

 

Covering the Expenses of Travel for Research and Participation in Scientific Activities within 

the Scope of Projects: Support can be provided in accordance with the following principles: 

 

1. Domestic travel that is required to fulfill the research can be supported for up to 1 month in total 

per project team. Support is provided to a maximum of three people from the project team. A 

maximum of 5 people can be supported for the Research Project with the Participation of 

Undergraduate Students (RPPUS). 

2. Congress participation support is not provided for Research Projects with the Participation of 

Undergraduate Students (RPPUS) and Graduate Thesis Projects (GTP). 

3. Support is provided for only one person from the project team for an accepted paper. 

4. In order for congress/symposium participation support to be given, one person from the project 

team must actually participate in the relevant event. 

5. The relevant travel budget must be foreseen in the project application. 

6. Scientific travel and congress/symposium participation expenses cannot exceed 5% of the project 

budget, provided that a total of 30,000 TL is not exceeded. 

7. In order to use the support, the following is required: 

 

a. In the decision of the Administrative Board regarding the travel assignment, all necessary 

issues such as the purpose of the travel, the date range, the destination, the expenses to be 

covered within the scope of the relevant project, the mode of transportation (bus, train, plane, 

etc.) should be clearly stated. It is not possible to pay any expenditure dated before the approval 

date of the Rectorate in accordance with the provisions of the legislation. 

b. After the travel, the documents related to the travel, and if the study was carried out in a center, 

the participation and activity letter from the relevant center must be submitted to the SRP 

Coordination Unit within 15 days at the latest. 

c. Decision of the Administrative Board of the Unit and Consent of the Rectorate 

d. Acceptance letter stating that the presentation will be made orally 
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e. Documentation containing sufficient information to show that the relevant event was scanned 

in Web of Science or Scopus databases 

 

Scholarship Support within the Scope of Projects: Scholarship support can be given in SRP 

projects under the following conditions: 

1. Scholarship holders who will take part in the projects must be registered students in the 

undergraduate or graduate programs of our University. Students enrolled in graduate programs of 

other universities in disciplines that do not have a graduate program in our university can be 

accepted as scholarship holders in the project if the coordinator is the co-advisor. 

2. TÜBİTAK's current scholarship upper limits are taken into account in the upper limits of support 

to be paid to scholarship holders within the scope of a project. 

3. In the employment of post-doctoral researchers, the provisions of the Law numbered 7033 

published in the Official Gazette dated 1 July 2017 in the 30111 issue and the additional article 

34 added to the Higher Education Law numbered 2547 are applied. The current upper limit 

determined by YÖK is taken into account in determining the gross salary to be paid to postdoctoral 

researchers to be employed on a contract basis. The procedures and principles regarding the work 

of postdoctoral researchers are specified in the "Post-Doctoral Researcher Staff Service 

Agreement" communicated to Universities by CoHE. 

4. Scholarship payments are made only to students within the normal education period. 

5. The scholarship holder must reside in Turkey. 

6. The scholarship holder must not be more than 40 years old. 

7. The scholarship holder must not be employed. 

8. Scholarship holders who will take part in the projects must not be TUBITAK domestic graduate 

scholarship program’s scholarship holders in the same period. 

9. Associate, undergraduate, graduate and doctoral students can only be a scholarship holder in one 

project in the same period. 

10. No more than two scholarship holders can be assigned to a project. A new scholarship holder can 

be appointed under the same conditions instead of the old scholarship holder who had already left 

the project. 

11. The number of appointed scholarship holders cannot be increased once the project begins. 

12. No additional budget is given for scholarship payments within the scope of projects. 

13. It is obligatory to notify the SRP Coordination Unit with a petition by the project coordinator, 

at the latest, 10 days before the scholarship status expires or the scholarship holder leaves the 

project before the time approved for any reason. If the scholarship holder is to leave the project 

at the same time, it is obligatory to request a Change in the Project Team over the VENUSTATS 

system simultaneously with the notification to be made to the Unit by the project coordinator. 

In addition to the paid legal deductions of the scholarship holder who left the project after the 

legal notice period expires; in line with the amendment to Article 4 of the Law 5838, and Article 

102 of the SSI Law 5510, the Project Coordinator is responsible for the penal sanctioning to be 

applied if the insured quits and the SSI is not informed within 10 (ten) days. 

14. In the event that the project the scholarship holder has been assigned is frozen for any reason, 

no scholarship payment will be made until the project is restarted. Where projects are canceled 

by the decision of the SRP Commission, the scholarship is considered to be terminated. 

15. In accordance with Law 5510, employers are obliged to notify the "Social Security Institution" 

electronically of the sick leave of the staff who get a medical report and who are insured by SSI. 

In addition, within the scope of the relevant law, it is foreseen that an administrative fine will 

be applied if this notification is not sent on time. In order for our university not to face a penal 

situation, the project scholarship holder who receives a medical report from any health 

institution must record the relevant report on his payroll and report it to the SRP Coordination 

Unit on the day he or she receives the medical report. In this context, the responsibility for 

making the necessary notification belongs to the project coordinator. 
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Scholarship Holders Beginning Work: Master's and Ph.D. Theses 

The documents to be submitted by the scholarship holder and the project coordinator are listed below. 

 

• Scholarship holder request form (coordinator) 

• Service contract (coordinator) 

• SSI entry petition 

• SSI information form 

• Scholarship information form 

• Copy of ID Card (Passport copy for foreign nationals) 

• Residence permit (For foreign nationals) 

• Certificate of residence 

• Student certificate 

• Medical report 

• Military service deferment certificate 

• Criminal record 

 

Scholarship Holders Beginning Work: post-doctoral research 

The documents to be submitted by the scholarship holder and the project coordinator are listed below. 

 

• Post-doctoral researcher request form (coordinator) 

• Petition to start to work (coordinator) 

• Post-doctoral researcher staff service contract (coordinator) 

• Post-doctoral researcher declaration and commitment form 

• Petition to start to work 

• SSI information form 

• 4 passport photos 

• Medical report 

• Copy of ID Card (Passport copy for foreign nationals) 

• Residence permit (For foreign nationals) 

• Certificate of residence 

• Military service deferment certificate 

• Criminal record 

• Copy of Diploma 

 

Project Outputs and Publication Conditions 

The following are required in the publication of project results: 

1. As a result of the supported IRP projects, at least one product/artwork/design must be obtained, 

together with the result report, or two research articles within the scope of the WoS index must 

be published in the Q1, Q2 or Q3 class journals during the project or within two years at the latest 

after its conclusion. 

2. As a result of the supported GP and IP projects, one research article must be published in the Q1, 

Q2 or Q3 class journals within the scope of the WoS index, during the project or no more than 12 

months after its conclusion. 

3. As a result of the supported PBRP projects, one research article must be published in the Q1, Q2 

or Q3 class journals within the scope of the WoS index, during the project or no more than 12 

months after its conclusion. 

4. For projects in the fields of art, design, etc., the following are also accepted as project outputs: 

publication or performance-based audio, video recording, scientific publication or building, 

environment, work, space, object design documented and applied within public or private law 

legal entities, and any project printouts or exhibitions registered by the Turkish Patent and 
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Trademark Office. After the application to be made by the project coordinators providing 

sufficient proving document(s) to evaluate the scope and quality of the relevant activity, a separate 

publication condition is not sought for projects in the fields of Art, Design, etc. if the relevant 

activity is deemed valid by the SRP Commission 

5. If scholarship support is given to a master's thesis, a research article resulting from the thesis must 

be published in Q1, Q2 or Q3 journals within the scope of the WoS index, during the project or 

within one year of its conclusion. 

6. If scholarship support is given to a doctoral thesis, two research articles must be published in the 

Q1, Q2 or Q3 journals included in the WoS index, during the project or within two years of its 

conclusion. 

7. Even if it is stated that any publication is produced within the scope of more than one project, it 

can only be used to meet the publication condition of a single project. 

8. In the evaluation of publications produced within the scope of the projects, if a publication is in a 

different quarterly group according to the journal’s subject categories, the highest quarterly group 

is considered. 


