SDÜ İLERİ ARAŞTIRMA DESTEK PROJELERİ(İADP) ESAS VE USULLERİ
(14.07.2020 Tarihli ve 2020/06 sayılı BAP Komisyonu Toplantısında Kabul Edilen)
1. Programın Tanımı ve Amacı
Gerek ulusal gerekse uluslararası proje deneyimine sahip lider araştırmacı - araştırma
ekiplerinin (yürütücü en az Doçent veya Profesör ünvanlı) yüksek bütçeli ulusal/uluslararası
proje fonlarına erişiminin sağlanması ve üniversitemizin endekslerde önemli katkı sağlayacak
dergilerde yapılacak yayınlara yönelik projelerdir. Başvuru takvimi ve proje detayları BAP
komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Bu programın amacı, SDÜ öğretim üyelerinin bilimsel alanda önemli gelişmeler
sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara
yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan projelerine destek vermektir.
2. Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi
2.1.Destek Kapsamı
Bu program kapsamında aşağıdaki kalemlere destek verilir;



Araştırma desteği
Burs desteği (yüksek lisans, doktora öğrencileri burs desteği alabilir ve doktorasını
tamamlayan ve herhangi başka bir işte çalışmayan araştırmacılar sözleşmeli olarak
çalışabilir) Burs destek limitleri;
o Yüksek lisans öğrencisi: 700 TL/12 ay
o Doktora öğrencisi: 900 TL/18 Ay
o Doktorasını tamamlayan araştırmacılar: Maksimum asgari ücret karşılığında /
sözleşmeli
2.2.Destek Miktarı ve Süresi
2.2.1. Destek üst limiti 100.000 TL’dir (Destek içerisinde yer alan sarf, seyahat, hizmet
alımı, bursiyer ve makine ve teçhizat giderlerine ilişkin ayrılabilecek limitler İleri
Araştırma Destek Projeleri EK 1 Bütçe ve Gerekçesinde belirtilmiştir).
2.2.2. Destek süresi 18 ile 24 ay arasındadır. Araştırma desteği bütçesi için ek ödenek
verilmez.
2.2.3. Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek süre ve ek ödenek talebi
yapılamaz.
3. Başvuru Koşulları, Başvuru Yöntemi ve İstenilen Belgeler
3.1.Başvuru Koşulları
3.1.1. SDÜ İleri Araştırmalar Destek Projeleri kapsamında araştırma projelerinde proje
yürütücülerinin hali hazırda SDÜ’de doçent ya da profesör ünvanıyla çalışıyor
olması, ulusal1 ve uluslararası2 programlarda yürütücü olarak tamamlanmış en az
3 projesinin olması ve aşağıda a, ve b bendlerinden birinde yer alan kriterleri
karşılaması gerekmektedir. Lider araştırmacı olarak başvuracak öğretim
TUBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Destekleri, TÜBA Burs ve
Destek Programları
2
AB Programları: Erasmus+, Ufuk 2020, EaSI, Horizon Europe vb.
1

üyesinin yürütücü olarak tamamlanmış 5 projesi varsa, aşağıda belirtilen
diğer kriterler aranmaz.
a) ISI SCI indeksine giren dergilerde yayınlanan en az 10 makalesi, ISI SSCI ve
AHCI indeksine giren dergilerde en az 5 makalesi olması
b) Scopus H indeksinin 10’un üzerinde olması
3.1.2. Programa başvurmak için bursiyerler hariç proje ekibinin en az 2 öğretim
üyesinden oluşması gerekmektedir.
3.1.3. Hali hazırda başka bir hibe programı kapsamında desteklenen araştırmalar/projeler
ile bu programa başvuru yapılamaz.
3.1.4. BAP’tan destek almış yüksek lisans ve doktora tezleri ile bu programa başvuru
yapılamaz
3.1.5. Proje yürütücüsünün bu projedeki çalışmaları ile ulusal ve uluslararası hibe
programlarına başvuru yapması beklenmektedir.
3.1.6. Yürütücünün tekrar bu destekten faydalanabilmesi için bu proje ile başvuru yaptığı
bir ulusal ya da uluslararası hibe programına kabul olması gerekir.
3.1.7. Proje yürütücüsü ve proje ekibinde yer alan kişilerin daha önce ulusal ya da
uluslararası fon sağlayan herhangi bir kurumdan (BAP da dahil olmak üzere) proje
yürütürken etik nedenlerle ceza almamış olması gerekmektedir.
3.2.Başvuru Belgeleri
3.2.1. Proje Öneri Formu
3.2.2. Güncel Özgeçmiş
3.2.3. Başvuru koşullarının sağlandığına dair sunulacak belgeler
3.3. Başvuru Yöntemi
3.3.1. Programa son başvuru tarihi ilan metninde belirtilir. Başvurular, bapsis.sdu.edu.tr
adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
3.4. Bursiyerlere İlişkin Hususlar
3.4.1. Bursiyerlerin SDÜ’de yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren öğrenciler
olması gerekmektedir. Doktorasını tamamlayan araştırmacılar da bursiyer olarak
projede çalışabilirler.
3.4.2. Projede görev alacak bursiyerlerin başka bir projede bursiyer olarak görev
almaması gerekmektedir.
3.4.3. Kamu kurum kuruluşlarından burs alan öğrenciler ve ücretli olarak çalışan
öğrenciler bu programda bu programdan da desteklenemez.
3.4.4. Bursiyerlerin bilimsel hazırlık dönemi burs dönemine dâhil edilmez.
3.4.5. Bursiyerler ile ilgili atama, ayrılma ve benzeri değişikliklere ilişkin hususlar
yürütücü tarafından gerçekleştirilir ve BAP’a bilgi verilir.
3.4.6. Burs desteği bütçesi proje limitinin %50’sini geçemez.
4. Değerlendirme ve Destek Kararı
4.1.1. Proje önerileri Türkiye’de SDÜ dışındaki üniversitelerde en az 8 yıldır profesör
olarak görev yapan, tamamlanmış en az 5 projesi (TUBİTAK ve AB) bulunan ve
H indeksi 15 ve üzerinde olan 3 öğretim üyesinden oluşacaktır.
4.1.2. Değerlendirme sonuçları ve destek kararı son başvuru tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde sdu.edu.tr’de yayınlanacaktır.

5. İzleme ve Sonuçlandırma
5.1.1. Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen çalışma planı doğrultusunda,
raporlarını proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde BAP’a iletmekle yükümlüdür.
Gelişme/sonuç raporları ilgili döneme ait harcamaları da içermelidir.
5.1.2. Proje yürütücüsü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en çok 6 ay
süre ile erteleme talebinde bulunabilir.
5.1.3. Proje, sözleşmede belirtilen bitiş tarihi itibarıyla sonuçlanır.
5.1.4. Sonuç raporunun proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç iki ay
içinde gönderilmesi gerekmektedir
5.1.5. Projenin kapatılması için SDÜ İleri Araştırma Destek Programı tarafından
desteklenen araştırma ile 1 ulusal projeden kabul alınmış olması (Bütçesi en az
100.000 TL olan) ve 1 uluslararası projeye başvuru yapılmış olması
gerekmektedir. İleri Araştırma Destek Programı kapsamında yürütülen projenin
kapatılması için proje başvurularının sunulması gerekmektedir.
5.1.6. Gelişme ve sonuç raporları BAP Yürütme Kurulu tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda kabul veya reddedilir.
5.1.7. Gelişme ve sonuç raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerden sonra gönderilmesi
halinde kesinti yapılabilir.
6. Etik Kurallar
Proje sözleşmesinde imzası olan kişiler projenin yürütülmesi esnasında evrensel nitelikli
bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Etik kurallara aykırı
davranılması halinde, ilgililer hakkında SDÜ Etik Kurul Yönetmeliği hükümleri uyarınca
işlem yapılır.
SDÜ İleri Araştırma Destek Programına yürütücü ve araştırmacı olarak başvurabilmek
için daha önce ulusal ya da uluslararası fon sağlayan herhangi bir kurumdan (BAP da
dahil olmak üzere) etik nedenlerle ceza almamış olmak gerekmektedir. Aynı kural
bursiyerler için de geçerlidir.

