
 

 

 

 
T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hızlı Destek Projeleri 

uygulama süreçlerinde geçerli olan bu ilke kararları BAP Komisyonunun 07/05/2019 tarih 

ve 2019/01 sayılı kararı ve 07/05/2019 tarihli Rektörlük makamı onayı ile yürürlüğe 

girmiştir.  

 

 

I. AMAÇ  

BAP Yönergesi 18.madde 2a. bendinde tanımlanan Hızlı Destek Projeleri programı, Lokman 

Hekim Üniversitesi araştırmacılarının yürütmekte oldukları özgün çalışmalarına yeni bir boyut 

kazandırmaları veya bu projelerinde yaşanan bir tıkanıklığı aşmaları için geliştirecekleri 

düşük bütçeli araştırma projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.  

II. DESTEK KAPSAMI  

 

A. Hızlı Destek Projeleri bütçesi sadece makine-teçhizat (kullanılmakta olan bir cihazın proje 

için gerekli olduğu düşünülen parça veya ekipmanı dahil), sarf malzemesi ve hizmet 

alımları giderlerinden oluşabilir. Bunların dışında kalan, personel, yolluk, kongre katılımı, 

bilgisayar, kırtasiye ve ya telif giderleri gibi bütçe taleplerine destek sağlanmaz.  

B. Hızlı Destek Projeleri’nde ek bütçe talebi yapılamaz.  

C. Hızlı Destek Projeleri için ek süre talebi yapılamaz.  

 

III.  PROJE BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

A. Hızlı Destek Projeleri başvuruları BAP Komisyonu tarafından öncelikli olarak 

değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda tanımlanan ölçütler göz önüne 

alınır,  

 

i. Proje yürütücüsünün uzmanlık alanı ile proje konusunun uyumunun 

değerlendirilmesinde, proje yürütücüsünün ISI, SCI, SCI-E, ESCI, SSCI ve AHCI 

kapsamındaki hakemli dergilerde son beş (5) yıl içerinde en az iki (2) bilimsel yayın 

yapmış olması şartı aranır.  

ii. Proje konusunun özgünlüğü ve yapılabilirliği.  

iii. Talep edilen bütçe gerekçeleri ile proje çalışmasının tutarlılığı.  
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IV.  PROJENİN BAŞLATILMASI ve İZLENMESİ  

 

A. BAP Komisyonu tarafından desteklemesine karar verilen Hızlı Destek Projeleri için satın 

alma süreçleri bir (1) ay içerisinde başlatılır. Proje yürütücüsünden kaynaklamayan 

sebeplerden dolayı satın alma işlemleri başlatılamayan projeler için, söz konusu olan 

gecikme süresi projenin resmi bitiş süresi sonuna eklenebilir. 

B. Proje yürütücüleri proje süresi sonunda BAP Koordinasyon Birimi’ne sadece sonuç raporu 

sunarlar.  

C. Proje çalışmasından üretilen bilimsel makale veya kongre sunumu gibi proje çıktıları 

sonuç raporuna eklenerek BAP Koordinasyon Birimi’ne ulaştırılmalıdır.  

D. Proje sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanır.  

 

Hızlandırılmış Destek Projesi uygulama ilkelerinde yer almayan diğer hususlarda Lokman 

Hekim Üniversitesi BAP Yönergesi maddeleri geçerlidir. 

 


