
 

 

 

 
T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Lisansüstü Tez 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 2c. bendinde tanımlanan Lisansüstü Tez Projeleri programı, 

Lokman Hekim Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin özgün proje önerisi yazma, bilimsel 

araştırma yapma ve proje çıktılarını kullanarak uluslararası niteliklere sahip bilimsel makale 

ile patent yayınlama becerilerini geliştirebilecekleri araştırma projelerinin desteklenmesini 

amaçlamaktadır.  

 

II. DESTEK KAPSAMI  

 

A. Lisansüstü Tez Projeleri için verilecek destek miktarı her yıl BAP Komisyonu önerisi 

doğrultusunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.  

B. Lisansüstü Tez Projeleri için ek bütçe talebi yapılamaz.  

C. Lisansüstü Tez Projeleri için proje süresi en fazla iki (2) yıldır.  

D. Lisansüstü Tez Projeleri için BAP Komisyonu’nun yapacağı değerlendirme sonucunda en 

fazla bir (1) yıllık bir ek süre hakkı tanınabilir.  

 

III.  PROJE BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

A. Lisansüstü Tez Proje başvuruları, ilgili Proje Değerlendirme Grubu tarafından 

değerlendirilir. Proje Değerlendirme Grubu’nun gerekli görmesi halinde en az bir (1) dış 

hakem görüşü alınarak değerlendirme yapılır. Proje başvurusu hakkındaki nihai kararı 

BAP Komisyonu verir.   

B. Lisansüstü Tez Proje başvurularının değerlendirilmesinde aşağıda tanımlanan ölçütler göz 

önüne alınır,  

 

i. Projenin özgünlüğü ve bilimsel açıdan tutarlılığı,  

ii. Projede talep edilen destek miktarının ve türlerinin proje çalışması ile olan tutarlılığı  

iii. Proje ekibinin proje konusu hakkındaki bilimsel yetkinliği   
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IV.  PROJENİN BAŞLATILMASI ve İZLENMESİ  

 

A. BAP Komisyonu tarafından desteklemesine karar verilen Lisansüstü Tez Projeleri, proje 

sözleşmesinin imzalanmasının ardından başlatılır.  

B. Proje süresinin bir (1) yıl olduğu projelerde sadece proje sonuç raporu verilir.  

C. Bir (1) yıldan daha fazla süreye sahip projeler için yıl başına bir (1) gelişme raporu 

sunulması zorunludur.  

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

sonuç raporuna eklenerek BAP Koordinasyon Birimi’ne ulaştırılmalıdır.  

E. 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. 

 


