(BAP Komisyonun 22.02.2022 tarihli ve 2022/02 sayılı kararı ile güncellenmiştir.)
SDÜ ARAŞTIRMA BAŞLANGIÇ DESTEK PROJELERİ (ABP) ESAS VE USULLERİ

1. Programın Tanımı ve Amacı
Doktora veya sanatta yeterlilik derecesine sahip (Arş. Gör. Dr., Öğr. Gör. Dr., Dr. Öğretim
Üyesi, Doç. Dr. Ve Prof. Dr.) Üniversitemiz araştırmacılarının Ar-Ge kültürünün
geliştirilmesine ve ulusal/uluslararası proje fonlarına erişimine yönelik projelerdir.
Başvuru takvimi ve proje detayları BAP komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Bu programın amacı, Süleyman Demirel Üniversitesinin Ar-Ge potansiyelini artırmaya
yönelik olarak ulusal (TÜBİTAK 1002 hariç ARDEB Projeleri) ve uluslararası (Horizon 2020)
fon kuruluşlarına verilecek olan araştırma projelerinin ön araştırma çalışmalarının yapılmasını
sağlamaktır.
2. Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi
2.1.Destek Kapsamı
Bu program kapsamında proje bütçesi ekipman, deney-laboratuvar malzemesi, üretim
hammaddesi, proje ile ilgili konferans ve/veya eğitim katılımı ve bunların yolluk ve yevmiye
giderleri, veri satın alma gideri ve hizmet satın alma bedellerini kapsayabilir.
Söz konusu bütçe kalemlerinin proje ile ilişkisi ve uygunluğu proje hakemleri tarafından
onaylanmak zorundadır.
Hakemlerin proje ile ilişkili bulmadığı veya miktar olarak uygun bulmadığı bütçe
kalemleri ödenmez veya revize edilir.
Her bir fasıldaki harcama tutarı EK-1: BÜTÇE ve GEREKÇESİ’nde belirtilen oranları
geçemez.
2.2.Destek Miktarı ve Süresi
Proje hedefli hızlı destek programı üst limiti ARDEB başvurularına yönelik projeler için
(TÜBİTAK 1002 hariç) 20.000 TL’dir.
Horizon 2020 programına başvuracak araştırmacılar için bütçe 2 katına kadar çıkarılabilir.
Proje süresinin üst sınırı 12 ayı geçemez.
Proje hedefli hızlı destek programı bütçesi için ek ödenek verilmez.
Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonrası için ek süre talebi yapılamaz.

3. Başvuru Koşulları, Başvuru Yöntemi ve İstenilen Belgeler
3.1.Başvuru Koşulları
Proje Yürütücüsü olarak, Süleyman Demirel Üniversitesi kadrosunda görev yapan tüm
doktoralı öğretim elemanları başvurabilir. Projeye Araştırmacı olarak görev alacak personel;
Proje ile ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip projenin bilimsel ve
teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan personeldir. Projede en fazla
3 araştırmacı yer alabilir." (24.02.2021 tarihli ve 2021/02 BAP Komisyon kararı ile eklendi.)
Hali hazırda başka bir hibe programı kapsamında desteklenen araştırmalar/projeler ile bu
programa başvuru yapılamaz.
BAP’tan destek almış yüksek lisans ve doktora tezleri ile bu programa başvuru yapılamaz.
Proje yürütücüsünün daha önce ulusal ya da uluslararası fon sağlayan herhangi bir
kurumdan (BAP dahil) proje yürütürken etik nedenlerle ceza almamış olması gerekmektedir.
3.2.Başvuru Belgeleri
Proje Öneri Formu
Güncel Özgeçmiş
Başvuru koşullarının sağlandığına dair sunulacak belgeler
3.3. Başvuru Yöntemi
Programın son başvuru tarihi ilan metninde belirtilir. Başvurular, bapsis.sdu.edu.tr adresi
üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
4. Değerlendirme ve Destek Kararı
Proje önerileri 1’i dışardan 2’si üniversite bünyesinden olmak üzere 3 hakeme gönderilir.
Hakemler aşağıdaki şartları taşıyan öğretim üyeleri arasından seçilir:
• En az 1 adet Tübitak Araştırma Projesinde yürütücülük yapmış ve tamamlamış olmak
• h indeks değeri en az 10 olmak
Projenin kabul edilmesi için en az 2 hakemin olumlu raporu aranır.
Proje önerileri Özgün Değer, Yöntem, Proje Yönetimi ve Yaygın Etki olmak üzere dört
boyut altında değerlendirilir.
Desteklenmesine karar verilecek projelerin belirlenmesinde ilgili dönem BAP
Komisyonu tarafından uygun görülen bütçe limiti esastır. Uygun görülen bütçe limitinin
karşılayabileceğinden daha fazla başvurunun hakem raporlarının olumlu olması durumunda

destek kararı verilmesinde öncelik hakem değerlendirme puanı yüksek olana, hakem
değerlendirme puanları eşitliği durumunda genç araştırmacı olması durumunun lehine doğru
destek kararı verilir. Hala karar verilememesi durumunda son olarak daha önce Üniversitemiz
mensubu değilken yeni personeli olmuş araştırmacılara, yenilik sırasına göre ve en geç 3 yıl
içinde çalışmaya başlaması durumuna göre destek kararı verilir.
Değerlendirme sonuçları ve destek kararı son başvuru tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilir.
5. İzleme ve Sonuçlandırma
Proje önerisi kabul edilen araştırmacılara SDÜ Proje Ofisi tarafından başvuru alanı ile
ilişkili bir mentor atanır. Araştırmacı projesini her aşamada mentor ile işbirliği içinde yürütür.
Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden projelerin yürütücüsü
sorumludur.
Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen çalışma planı doğrultusunda, raporlarını
proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde BAP’a iletmekle yükümlüdür.
Proje bitiş tarihinden sonra sonuç raporunu sisteme yüklenerek komisyon kararı ile proje
kapatılır. Sonuç raporunun kapanma tarihinden itibaren 6 ay içerisinde projede taahhüt edilen
proje türü için (TÜBİTAK veya HORİZON) projeye başvurduğuna dair panel raporunu sisteme
yüklenmesi gerekir. (14.12.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı BAP Komisyonu kararı ile kabul
edilen)
Sonuç raporu BAP Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul
veya reddedilir.
Sonuç raporunun sözleşmede belirtilen tarihlerden sonra gönderilmesi halinde kesinti
yapılabilir.
6. Etik Kurallar
Proje yürütücüsü 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.
Proje hedefli hızlı destek programına başvurabilmek için daha önce ulusal ya da
uluslararası fon sağlayan herhangi bir kurumdan (BAP dahil) etik nedenlerle ceza almamış
olmak gerekmektedir.

