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İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ



BAP BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI

Üniversitenin yıllık gelirinin %1’ini ayırarak oluşturduğu fon 
(bkz. BAP Yönergesi) tarafından desteklenen BAP 

projeleriyle ilgili tüm süreçlerin tanıtımının yapılarak BAP 
hakkında farkındalık yaratılması.



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR?

Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel 
veya ulusal ölçülerde katkı yapması, 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 projeler ile 
bilim insanı yetiştirecek ve araştırma altyapısı geliştirecek 

projelerdir. 



DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ NELERDİR?

 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi
 Çok Disiplinli Araştırma Projesi
 Lisansüstü Tez Projesi
 Doktora Tez Projesi
 Ulusal Destekli Araştırma Projesi
 Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projesi



BAP TERİMLERİ

Komisyon: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonu’nu ifade eder. Komisyon 
üyelerinin komisyonda her fakülte ve enstitüden en az bir 
temsilci olacak şekilde seçilmesi esastır. 



BAP TERİMLERİ

Komisyon Üyeleri: İEÜ BAP Komisyonu’nda Rektör 
Yardımcısı, BAP Komisyon Başkanı ve AP Direktörü Prof. 
Dr. Murat Adıvar, Fen Alanı Temsilcisi Prof. Dr. İsmihan
Bayramoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Murat Aşkar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Cengiz Erol, Güzel Sanatlar Alanı Temsilcisi Prof. Dr. 
Gülsüm Baydar, İletişim Alanı Temsilcisi Prof. Dr. Sevda 
Alankuş, Hukuk Alanı Temsilcisi Prof. Dr. Meltem D. 
Caniklioğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Alanı Temsilcisi Prof. 
Dr. Oğuz Esen, Mühendislik Alanı Temsilcisi Prof. Dr. 
Turhan Tunalı olmak üzere toplam 9 üye bulunmaktadır.



BAP TERİMLERİ

Proje yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, 
yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, 
tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini 
tamamlamış araştırmacılardır.

Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin 
yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje 
ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile 
ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan 
öğrenciler ile mezunlarıdır.



BAP TERİMLERİ

Uzman/Danışman: Gerek duyulan hallerde, projenin 
özel uzmanlık gerektiren konularından biri veya birkaçında, 
bilgisinden yararlanılan ve uzmanlık alanıyla projeye katkı 
sağlayan kişidir.
Değerlendirme Hakemi: Başvuru aşamasında olan bir 
projenin, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime 
ulusal ve uluslararası ölçülerde yapacağı katkı, araştırma 
kapsamının proje amacı ile tutarlılığı, verilen literatür 
özetinin projeye uygunluğu ve yeterliliği, önerilen yöntemin 
uygunluğu ve projenin özgün değeri gibi konuları 
değerlendirerek Komisyona, proje Komisyonda kabul 
edilmeden önce görüş bildiren kişidir.



BAP TERİMLERİ

Proje İzleyicisi: Yürütülmekte olan projenin planına 
uygun olarak yürütülmesi, kaynakların doğru yere 
aktarılması ve genel olarak projenin işleyişi ile ilgili her 
türlü konuyu takip eden kişidir.



PROJE DESTEK MİKTARI

BAP Yönergesi kapsamında Fon’dan desteklenmesi kabul 
edilen bir projenin yararlanabileceği destek miktarında üst 

limit bulunmamaktadır. 



DESTEKLENEN PROJE SAYILARI VE BÜTÇELERİ

 2009-2010 yılları arasında toplam 15 BAP projesi 
desteklenmiş , bu projeler için BAP bütçesinden 152.395 TL 
destek sağlanmıştır.  

 2009 yılında BAP bütçesinden toplam 6 projeye 38.799 TL
destek sağlanırken, 2010 yılında BAP bütçesinden toplam 9 
projeye 113.595 TL destek sağlanmıştır.



PROJELERİN PROGRAMLARA GÖRE DAĞILIMI

 Proje başvuruları çoğunlukla İİBF ve Fen-Edebiyat 
Fakültelerindeki öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır.

 2009 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 3, 
Ekonomi Bölümü’nden 2, Yazılım Mühendisliği 
Bölümü’nden 1 başvuru desteklenmiştir.

 2010 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1, İşletme 
Bölümü’nden 2, Psikoloji Bölümü’nden 4, Moda Tasarımı 
Bölümü’nden 1 ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü’nden 1 başvuru desteklenmiştir.



BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Proje başvuruları yılın her döneminde yapılmaktadır. 
Başvurular, BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazılan 

bir ön yazı ve proje başvuru formunun DYS sistemi 
üzerinden AP Direktörlüğü’ne gönderilmesiyle yapılır. 

Proje Başvuru Formu ve diğer tüm formlar BAP 
Koordinasyon Birimi Ofisi ya da Araştırma Projeleri 

Direktörlüğü web sitesi http://apd.ieu.edu.tr/tr/üzerinden 
temin edilebilir.



HAKEM DEĞERLENDİRME

Proje önerileri Komisyon tarafından ilgili bilim alanı veya 
alanlarından seçilecek ve BAP komisyonu üyesi olmayan üç 
ayrı hakeme gönderilir. En az ikisi üniversite dışından 
seçilecek bu hakemler uluslararası atıf endekslerince 
taranan dergilerde yayını olan veya sanat ve tasarım 
çalışmaları bu derecede kabul görmüş kişiler arasından 
seçilir. Komisyon hakem raporları ile birlikte, proje 
önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, 
projenin bilime – sanat ve tasarım alanına katkısını dikkate 
alarak önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, 
desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir.



PROJE SÖZLEŞMESİ

Desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün önerisi 
Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir. Proje önerisi 
hakkında son karar proje yöneticisine ve ilgili birime 
bildirilir. Kabul edilen proje için, proje yöneticisi ile 
Üniversite arasında en çok bir ay içinde Komisyonca 
hazırlanan sözleşme imzalanır. Proje resmi olarak başlar.



PROJE SÜRECİ

Proje işleyişi ve süreci, 6 ayda bir proje yöneticisi 
tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde sunulan proje 
ara raporları üzerinden Komisyon tarafından takip edilir. 
Komisyon projenin işleyişi hakkında ilgili proje için daha 
önce olumlu görüş bildirmiş değerlendirme hakemleri 
arasından seçilen bir proje izleyicisinden izleme raporu 
ister.



PROJE SONLANDIRMA

Projeler esas olarak önerilen süre içinde tamamlanır. 
Araştırma projeleri her halde en çok üç yıl içinde 
tamamlanır. Projenin tamamlanmasından sonra en geç iki 
ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve 
Komisyonca belirlenen kurallara göre yazılan sonuç raporu 
Komisyon Başkanlığı’na sunulur. Komisyon Başkanlığı 
gerekirse sonuç raporu hakkında proje izleyicisinden görüş 
alır. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde 
değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar 
değerlendirilmeye alınabilir, ya da reddedilebilir. 
Değerlendirme sonucu proje yöneticisine yazılı olarak 
bildirilir.



YAYIN ZORUNLULUĞU

Proje yöneticisinin proje bitiminden itibaren 2 yıl 
içerisinde, alan endekslerince taranan hakemli dergilerde 
uluslararası bir bilimsel makale, sergi veya kitap içerisinde 
bölüm niteliğinde yayına dönüştürmesi zorunludur.



PROJE AKIŞ DİYAGRAMLARI

1
• Proje BAP Komisyon Başkanlığı’na sunulur.
• Değerlendirme için hakemlere gönderilir.

2
• Hakem raporları neticesinde Komisyon’da kabul 

veya reddedilir. Reddedilirse gerekçesiyle bildirilir.
• Kabul edilirse Mütevelli Heyeti’ne sunulur.

3
• Mütevelli Heyeti projeyi onaylar.
• Proje yöneticisi ile BAP Koordinasyon birimi 

arasında sözleşme imzalanır ve proje başlar.



PROJE AKIŞ DİYAGRAMLARI

4

• Proje süresi boyunca 6 ayda bir ara rapor sunulur. 
Ara raporlar pozitif görüş bildiren değerlendirme 
hakemleri içinden seçilecek proje izleyicisine 
gönderilir.

5
• Sonuç raporu Komisyon Başkanlığı’na sunulur. 

Komisyon gerekli gördüğü takdirde proje 
izleyicisinin  görüşüne başvurur.

6
• Proje sonlandırılır ve proje bitişini takip eden iki 

yıl içerisinde yayına dönüştürülerek Komisyon’a 
bir kopyası gönderilir.


