
 

 

 

 
T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri başvuru 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 girmiş, 12/03/2020 tarih ve 
2020/001 sayılı ve 04/06/2020 tarih ve 2020/003 sayılı kararları doğrultusunda revize 
edilmiştir.  
 

 

 

 

A. KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ  

 

1. Proje yürütücüsü niteliği taşıyan araştırmacılar, eş zamanlı olarak en fazla iki projede 

yürütücü ve iki projede de araştırmacı olarak yer alabilirler.  

2. Proje yürütücüleri sorumlu oldukları projenin sonuç raporu BAP komisyonu tarafından 

onaylanmadan veya reddedilmeden yeni bir proje başvurusunda bulunamazlar.  

3. Kapsamlı Araştırma Projeleri için proje süresi en fazla üç (3) yıldır.  

4. İki Kapsamlı Araştırma Projesi arasında bir dış kaynaklı proje desteği almış olmak veya bir 

TÜBİTAK projesi desteği almış olmak veya bir TÜBİTAK proje başvuru değerlendirme 

sürecinin sonunda “Geliştirilebilir Düzey” ya da buna karşılık gelen puan türünde puan 

almış olmak şartı aranır.  
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T.C. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  
BAŞVURU İLKELERİ  



 

 

B. HIZLI DESTEK PROJELERİ  

 

1. Aynı anda iki tane Hızlı Destek Projesi yürütülemez.  

2. Bir araştırmacı eş zamanlı olarak en fazla iki projede yer alabilir.  

3. Hızlı Destek Projeleri için proje süresi en fazla bir (1) yıldır.  

4. Proje yürütücüsü yılın herhangi bir zamanında proje başvurusunda bulunabilir.  

5. Bu destek kapsamındaki proje başvuruları BAP Komisyonu tarafından öncelikli olarak 

değerlendirilir.   

6. İki Hızlı Destek Projesi arasındaki süre en az bir (1) yıl olmalı ve ikinci Hızlı Destek Proje 

başvurusunun yapılabilmesi için iki proje arasındaki sürede bir dış kaynaklı proje desteği 

almış olmak veya bir TÜBİTAK projesi desteği almış olmak veya bir TÜBİTAK proje 

başvuru değerlendirme sürecinin sonunda “Geliştirilebilir Düzey” ya da buna karşılık gelen 

puan türünde puan almış olmak gereklidir. 
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C. LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ  

 

1. Proje yürütücüsü lisansüstü tez öğrencisinin danışmanı olmalıdır.  

2. Lokman Hekim Üniversitesi mensubu öğretim üyeleri, danışmanlığında bulunan bütün 

lisansüstü öğrenciler için Lisansüstü Tez Projeleri desteğinden yararlanabilir.  

3. Lisansüstü Tez Projeleri için proje süresi en fazla iki (2) yıldır. BAP Komisyonu’nun 

yapacağı değerlendirme sonucunda en fazla bir (1) yıllık bir ek süre hakkı tanınabilir. 

4. Bu kapsamdaki proje başvurularında,  lisansüstü öğrencinin (Tezli yüksek lisans veya 

doktora) tez konusu bağlı bulunduğu Enstitü’nün Yönetim Kurulunca kabul edilmiş 

olmalıdır. Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylı Yönetim Kurul Kararı, proje başvuru 

evrakları ile birlikte BAP Koordinatörlüğü’ne sunulmalıdır.  

5. Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencilerine ait tez konularının kabul ve 

onayı için Anabilim dalı akademik kurulunda alınan karar başvurularda geçerli sayılır. Söz 

konusu statüye sahip lisansüstü araştırmacıların yer alacağı bu tür projeler, Lisansüstü 

Tez Projesi (Doktora)  gibi değerlendirilemeye alınır.  



 

 

6. Öğrencilik süresinin azami kısmını doldurmuş olan doktora/yüksek lisans/ Tıpta uzmanlık, 

diş hekimliğinde uzmanlık ya da eczacılıkta uzmanlık öğrencilerinin yer aldığı Lisansüstü 

Tez Projesi başvuruları kesinlikle kabul edilmez.   

7. Lisansüstü Tez Projeleri desteği, proje ekibinde yer alan lisansüstü tez öğrencisinin tez 

süresi boyunca sadece bir (1) defa alınabilir.  

8. Lisansüstü tez öğrencileri Lisansüstü Tez Projeleri’nde “Araştırmacı” sıfatıyla yer alabilir.  

 

Bilimsel Araştırma Projeleri başvuru ilke kararlarında yer almayan diğer hususlarda Lokman 

Hekim Üniversitesi BAP Yönergesi maddeleri geçerlidir. 


