PROJE TÜRLERİNE GÖRE DESTEK LİMİTLERİ

Destek Limitleri: 2019 yılı için proje türlerine göre destek üst limitleri KDV dâhil olarak aşağıdaki
gibidir:
1. Bireysel Araştırma Projesi (BRP): Destek üst limiti: 40.000TL’dir
Bir önceki takvim yılında aşağıdaki koşullardan birisini sağlayan araştırmacıların
gerçekleştireceği bireysel araştırma projesi başvurusunda özel destek limitleri uygulanır. Özel
destek limiti uygulamasından faydalanmak isteyen ve belirtilen koşullardan bir veya birden
fazlasını sağlayan araştırmacıların yalnızca tercih edecekleri bir koşul ile başvuru yapmaları
mümkündür.
a. Son iki yılda uluslararası patentte hak sahibi araştırmacılar için 3 katına ve ulusal
patentte hak sahibi araştırmacılar için ise 1.5 katına kadar,
b. Önceki takvim yılında diğer kurumlarca desteklenerek başarıyla kapatılmış bir TÜBİTAK,
SANTEZ, Bakanlıklar vb destekli araştırma projesinin yürütücüsü için 3 katına kadar,
araştırmacısı için 2 katına kadar, (TÜBİTAK hızlı destek, etkinlik düzenleme, sosyal
sorumluluk projelerivb kapsamdaki projeler dâhil değildir),
c.

TÜBİTAK 1001, 3001 ve 3501 programları kapsamında C seviyesinde puan ile ret edilen
projesi için başvuran araştırmacı için 2 katına kadar,

d. Son iki yıl içerisinde uluslararası A tipi yayınevlerinde kitapta yazarlık yapan
araştırmacılar için 3 katı, kitapta bölüm yazarlığı yapan araştırmacı için 2 katına kadar (A
Tipi Yayınevleri Akademik Veri Yönetim Sisteminde tanımlanmıştır),
e. Son iki yıl içerisinde uluslararası B tipi yayınevlerinde kitapta yazarlık yapan
araştırmacılar 2 katına kadar, kitapta bölüm yazarlığı yapan araştırmacı için 1.5 katına
kadar (B Tipi Yayınevleri Akademik Veri Yönetim Sisteminde tanımlanmıştır),
f.

Araştırmacılarımızın bir önceki takvim yılına ait Akademik Faaliyetleri göz önünde
bulundurulduğunda ilgili Doçentlik Alanında sadece ilk %10’a giren grup (1. Kategori / 6a)
için Bireysel Araştırma Projelerinde destek üst limitleri aşağıda belirtildiği şekilde
arttırılabilir.
-Birinciye
: 100.000 TL’ye kadar,
-İkinciye
: 80.000 TL’ye kadar,
-Üçüncüye
: 60.000 TL’ye kadar,
-Diğerlerine
: 50.000 TL’ye kadar, destek verilebilir.

2. Lisansüstü Tez Projeleri
a. Yüksek Lisans Tez Projesi içindestek üst limiti: 15.000 TL
b. Doktora Tez Projesi için destek üst limiti: 25.000 TL
c. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi için destek üst limiti: 25.000 TL
d. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi için destek üst limiti: 25.000 TL
e. Sanatta Yeterlik Tez Projesi için destek üst limiti: 25.000TL
Yürütücünün başarıyla tamamladığı bir lisansüstü tez projesi kapsamında üretilerek
yayımlanmış ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmış tam metin makalesi SCI, SCI-

E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış ise aynı türden yeni
bir lisansüstü tez projesi destek limitinin 2 katına kadar bütçe ile desteklenebilir. Sosyal
ve Beşeri bilimler alanında ise uluslararası alan indekslerinde tam metin makale
yayımlanmış olması da yeterli kabul edilir.
3. Hızlı Destek Projesi: Destek üst limiti 5.000 TL dir. Ancak Tübitak 1002 Hızlı Destek
programına başvurusu C seviyesinde puan ile ret edilen bir proje için başvuru yapılması
durumunda destek limiti 3 katına kadar uygulanır.
4. Güdümlü Proje:
a. Rektörlük Ön Onayı alınmak suretiyle birimlerden gelen ve BAP Komisyonu tarafından
başvurusu uygun görülen projeler için destek üst limiti 100.000TL’yi geçemez.
b. Üniversite Üst Yönetimi veya BAP Komisyonu tarafından önerilen projeler için destek üst
limiti BAP Komisyonu kararına bağlıdır.
5. Öncelikli Alan Projesi (ÖNAP): BAP Komisyonu tarafından başvurusu uygun görülen projeler
için destek üst limiti 100.000TL’yi geçemez.
6. Diğer Kurumlarca Fonlanan Araştırmalar İçin Destek Projesi: Dış Kaynaklı proje
bütçesinin %10’u ile sınırlıdır. Dış kaynaklı projenin bütçesi belirlenirken proje teşvik
ikramiyesine yönelik tutarlar dikkate alınmaz. Destek tutarı 75.000TL’yi geçemez.
7. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi:
a. Normal destek limiti: 2.000TL’dir.
b. TÜBİTAK 2209-A Kapsamında desteklenmiş projeler için 1.000TL’ye kadar ek destek
verilir.
8. Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri:
a. Bilimsel / Sanatsal / Sportif / Etkinliklere Katılım Desteği (BEK): Bu proje türünde
destek APGD ile sağlanmakta olup üst limitleri poster sunumları için 3.000 TL, sözlü ve
uygulamalı / sunumlar için ise sınırsızdır. BAP Koordinatörlüğünce verilen bu destekten
2019 yılında ulusal etkinlikler için bir kez, Uluslararası etkinlikler için birden fazla sayıda
yararlanılabilir.
b. Bilimsel / Sanatsal / Sportif / Toplantı Düzenleme Desteği (BTD): Destek üst limitleri:
Ulusal toplantılar için: 25.000 TL, Uluslararası toplantılar için 40.000 TL'dir.
c. Uluslararası Bilimsel/ Sanatsal /Sportif /Deneyim Geliştirme Desteği: Bu proje türü,
Araştırmacı Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi (BAP Performans puanı) kapsamında
desteklenir.
d. Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği:
a. Ulusal Patent Başvuruları için destek üst limiti: 11.000TL.
b. Uluslararası Patent Başvuruları için destek üst limiti: 22.000TL.
e. Araştırma Altyapısı Bakım ve Onarım Desteği
Bakım ve Onarım için destek üst limiti: 5.000TL.

f.

Bilimsel Literatüre Katkı Desteği: 2019 yılında destek verilmemektedir.

g. Araştırmacı Potansiyelinin Geliştirilmesi Desteği: : Akademik Performans Puanı
türleri dikkate alınmak üzere APP (APP1 + APP2 + APP3 + APP 4 + APP6) x 50 TL
tutarında destek sağlanır. Ancak, sağlanabilecek destek tutarı 12.500 TL’yi geçemez ve
desteğin kullanılabilmesi için en az 1.000 TL destek hak edilmiş olmalıdır.

Sağlanabilecek Ek Bütçe Limitleri: Talep edilen ek bütçe ile verilen destek miktarı toplamı proje
destek üst limitini geçemez. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon tarafından uygun
görülmesi durumunda sağlanabilecek ek bütçe limitleri aşağıda belirtilmiştir:
1. Uluslararası Bilimsel Deneyim Geliştirme Desteği, Hızlı Destek Projesi, Diğer Kurumlarca
Desteklenen Araştırmalar İçin Destek Projesi, Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi,
Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği, Mülkiyet Hakları ve
Patent Desteği, Araştırma Altyapısı Bakım ve Onarım Desteği, Bilimsel Literatüre Katkı
Desteği ve Araştırmacı Potansiyelinin Geliştirilmesi Desteği için ek bütçe desteği sağlanmaz.
2. Tez projeleri için sağlanabilecek ek bütçe miktarı temel destek üst limitinin en fazla %25’i ile
sınırlıdır.
Diğer tüm proje türleri için sağlanabilecek ek bütçe miktarı proje bütçesinin en fazla %50’si ile sınırlıdır.

