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2019 YILI GÜZ DÖNEMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE BAŞVURU İLANI 

 

Başvuru Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  

1. 2019 yılı Eylül Dönemi Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları (Hızlı Destek Projeleri ve 

Lisansüstü Tez Projeleri) için 25.10.2019 tarihinden itibaren alınacaktır.   

2. Diğer proje başvuruları ile ilgili tekrar bilgilendirme yapılacaktır.  

3. Başvuru yapılırken izlenecek aşamalar ve detaylı açıklamalar 2019 BAP uygulama 

esaslarında belirtilmiştir.  

4. Aşağıda proje önerisi hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken ana detaylar 

verilmiştir.  

a. Kayseri Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde 

uzmanlık, sanatta yeterlik ya da eş değer eğitimini tamamlamış olan kurum mensubu 

araştırmacılar Proje teklifi hazırlayıp yürütebilir.  

b. Bütçe destek üst limitleri KDV dâhil olarak aşağıdaki gibidir: 

1. Normal Araştırma Projesi (NAP): 30.000TL 

2. Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP): 40.000TL 

3. Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP): 50.000TL 

4. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi (*): 50.000TL 

5. Yüksek Lisans Tez Projesi(**): 10.000 TL 

6. Doktora Tez Projesi(**): 15.000 TL 

7. Katılımlı Araştırma Projesi: 30.000TL 

8. Kariyer Başlangıç Destek Projesi: 15.000TL 

9. Hızlı Destek Projesi: 7.500TL 

10. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi: 2.500TL 

11. Güdümlü Proje: Komisyon kararına bağlıdır. 
(*) Bütçenin araştırma seyahati amacıyla kullanılabilecek kısmına yönelik ilkeler BAP uygulama esasları Ek-6’da 

verilmiştir. 

(**) Sosyal, Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yürütülen Tez Projeleri için üst limitler 7.500TL ve 12.500TL 

şeklindedir. 

 

c. Projelerin ek süreler dâhil, protokolün imzalandığı tarihten itibaren en çok 36 ay 

içinde tamamlanması esastır.  

d. Proje başvuru formu hazırlanırken talep edilecek olan analiz, test vb. çalışmaların 

öncelikle Üniversitemiz bünyesinde faaliyet yürüten birimlerinde yaptırılması, 

yaptırılamıyor ise diğer kamu ve özel kuruluşlarda yaptırılması gerekmektedir. 

e. Talep edilecek makine ve teçhizat ile kitapların proje yürütücüsünün görev yaptığı 

Birim ve Üniversitemiz envanterlerinde bulunup bulunmadığının araştırılmasından 

sonra yazılması ve bulunmadığına dair belgenin proje öneri dosyasına eklenmesi 

gerekmektedir. 

f. Etik onayı ve yasal izin gereken projelerde ilgili belgelerin proje öneri dosyasına 

eklenmesi gerekmektedir. Süreci uzayacak izin belgelerinde sadece başvuru 

yapıldığını gösterir belge, sonrasında izin belgesini vermek koşuluyla yeterlidir.  



g. Proje yürütücü ve araştırmacılarının son dönem güncellenmiş özgeçmişlerinin proje 

öneri dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

h. Lisansüstü tez projeleri için ilgili enstitünün gerekli belgeleri proje öneri dosyasına 

eklenmesi gerekmektedir. Bu projelerde proje yürütücüsü ve lisansüstü öğrencisinin 

dışında sadece ikinci danışman araştırmacı olabilir.  

i. Projelerde öngörülen seyahat harcamaları tek seferde yapılması gereken 

harcamalardır.   
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