
Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP01
Temel Araştırma Projesi

Öğretim elemanlarının kurum dışı destekli proje sayılarını ve yüksek 
etki değerli dergilerde makale sayılarını artırmaya yönelik olarak 

desteklenen araştırma projeleridir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Koşulları karşılamak şartıyla 

sınırlama yoktur

BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Kurum dışı projesi desteklenmek
(2) TÜBİTAK’a proje önerisi sunup C 
notu almak
(3) TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel 
Yayınları Teşvik (TÜBİTAK UBYT) 
programı listesinde yer alan 
dergilerde makalesi/makaleleri 
yayınlanmak  koşullarından birini 
sağlamak yeterlidir.

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. 

Toplam süre 36 ayı aşmamak şartıyla 
bu projelere 12 aya kadar ek süre 

verilebilir.
Desteklenen veya «C» notu alan 

kurum dışı proje türüne, desteklenen 
projenin kurum hissesi tutarına, 
TÜBİTAK UBYT tutarı toplamına 

göre değişir 

Gelişme raporları 12 aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiş tarihini 
izleyen 3 ay içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 
DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması yoktur
2. Bu projede ek bütçe verilmez
3. Arazi çalışmaları için 3000 TL,
bilimsel toplantı katılımı için 2000 
TL destek sağlanır
4. Kırtasiye ve baskı desteği 750 TL 
ile sınırlıdır

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP02
Hızlı Destek Projesi

Öğretim elemanlarının yürüteceği acil, kısa süreli, küçük bütçeli 
araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Aynı anda ve birbirini takiben iki 

proje yürütülemez

BAŞVURU KOŞULLARI

(1) Proje yürütücüsünün yürüyen 
başka bir hızlı destek projesi 
olmaması gerekir.

(2) Proje yürütücüsünün BAP02 
projesini başarı ile tamamlamasından 
sonra yürütücü olarak yeni bir BAP02 
projesi sunabilmesi için diğer proje 
türlerinden en az bir projesinin 
(yürütücü olarak) BAP komisyonu 
tarafından onaylanmış olması veya 
kurum dışı bir projesinin 
değerlendirmeye alınmış olması 
gerekir

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 12 aydır. Bu 

projelere ek süre verilmez.
Destek miktarı 10.000 TL dir.

Gelişme raporu istenmez. Sonuç raporu ise proje bitiş tarihini izleyen 3 ay 
içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması mevcuttur
2. Bu projede ek bütçe verilmez
3. Arazi çalışmaları için 3000 TL 
destek sağlanır.
4. Bilimsel toplantı katılımı desteği
yoktur
5. Kırtasiye ve baskı desteği mevcut 
değildir

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları



Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP03
Başlangıç Destek Projesi

Yardımcı doçent veya doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da 
sanatta yeterlilik eğitimini yeni tamamlamış öğretim elemanlarının AR-

GE kültürünün geliştirilmesi ve daha kapsamlı araştırmalar 
yapabilmeleri için alt yapı oluşturmalarının desteklenmesine yönelik 

projelerdir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Yrd. Doç. ve Doktora, Tıp veya Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 

Yeterlik unvanlarını almış öğretim 
elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Bu proje türünden yürütücü olarak 

sadece bir kere yararlanılabilir

BAŞVURU KOŞULLARI

(1) Proje yürütücüsü olarak BAP  
(BAP04 hariç) veya Kurum dışı 
destekli  bir projesi olmamak 

(2) Son 3 yıl içerisinde kurum dışı en 
az bir projesi değerlendirmeye
alınmış olmak.

(3) Doçent ve Profesör ünvanlı 
öğretim elemanları bu projeye 
başvuramaz.

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. 

Toplam süre 36 ayı aşmamak şartıyla 
bu projelere 12 aya kadar ek süre 

verilebilir.

Destek miktarı 30.000 TL dir.

Gelişme raporları 12 aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiş tarihini 
izleyen 3 ay içerisinde BAP Birimi’ne sunulmalıdır.
DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması yoktur
2. Bu projede ek bütçe verilmez
3. Arazi çalışmaları için 3000 TL,
bilimsel toplantı katılımı için 2000 
TL destek sağlanır
4. Kırtasiye ve baskı desteği 750 TL 
ile sınırlıdır

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP04
Araştırma Alt Yapı 
Projesi

KTÜ’de çeşitli birimlerin veya laboratuvarların araştırma alt yapısını 
geliştirmek amacıyla yürütülen projelerdir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Bu proje türünde aynı anda iki adet 

BAP04 projesi yürütülemez

BAŞVURU KOŞULLARI

(1) 1BAP04 projesi devam eden 
proje yürütücüleri yeni bir BAP04 
projesine başvuru yapamaz. 

(2) Başvuru için Bölüm/Anabilim 
Dalı Kurul kararının alınması gerekir.

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. 

Toplam süre 36 ayı aşmamak şartıyla 
bu projelere 12 aya kadar ek süre 

verilebilir.

Destek miktarı üst limiti komisyon 
kararına bağlıdır

Gelişme raporları 12 aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiş tarihini 
izleyen 3 ay içerisinde BAP Birimi’ne sunulmalıdır.
DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Sadece laboratuvar cihazları
bilgisayar, yazıcı, zorunlu yazılım 
giderleri alınabilir
2. Bu projede ek bütçe verilebilir
3. Arazi çalışmaları ve bilimsel 
toplantı katılımı destek sağlanmaz
4. Kırtasiye ve baskı desteği mevcut 
değildir.

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları



Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP05
Yurt Dışı Araştırma 
Projesi

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP06
Lisansüstü Tez Projesi

Enstitülerde Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik  öğrencileri ile 
Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ndeki uzmanlık eğitimi gören 

öğrencilerin tez çalışmalarının desteklendiği proje tipidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Danışman olmak şartıyla öğretim 
üyeleri ve Doktora, Tıp veya Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 

Yeterlik unvanlarını almış öğretim 
elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Yürütücü ve araştırmacı olarak 

sınırlama yoktur

BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Danışman ve tez konusu ile ilgili 
birimin yönetim kurulu kararı
(2) Öğrencilerin sadece bir yüksek 
lisans ve bir doktora çalışması için 
destek alma hakkı vardır.
(3) Tez projesi başvuruları: uzmanlık 
için yasal sürenin son 1,5 yılına 
girmemiş olmak, enstitülerde tezin 
EYK kabulünde sonra 6 ay içinde

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. Bu
projelere 36 aylık projeler hariç 12
aya kadar ek süre verilebilir.
1.Yüksek lisans: 15.000 TL
2. Tıpta/diş hek. Uzmanlık 20.000 TL
3. Doktora için: 25.000 TL
4. Sanatta Yeterlik için:10.000 TL

TÜBİTAK’ın herhangi bir proje türüne 
sunulan öğrencinin tez konusuyla 
birebir aynı olan bir proje önerisinin 
TÜBİTAK’ta değerlendirme notu “C” 
olması durumunda, aşağıda  belirtilen 
miktarların 2 katına kadar destek 
verilir.

Gelişme raporları 12 aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiş tarihini 
izleyen 3 ay içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 
DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması yoktur
2. Bu projede ek bütçe verilmez
3. Arazi çalışmaları için 3000 TL,
bilimsel toplantı katılımı için 2000 
TL destek sağlanır
4. Kırtasiye ve baskı desteği 750 TL 
ile sınırlıdır

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP05
Yurt Dışı Araştırma 
Projesi

Yurt dışındaki üniversitelerde veya araştırma enstitü/merkezlerinde 
araştırma yapmak ve ikili işbirliğini artırmak amacıyla öğretim 

elemanlarının yurt dışında kalmasının desteklendiği projelerdir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Öğretim elemanları bu destekten 
sadece bir kere yararlanabilirler

BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Daha önce bu programdan 
desteklenen herhangi bir projenin 
olmaması. 
(2) Çalışmanın yürütüleceği 
kuruluştan alınmış davet yazısının
(3) TÜBİTAK ve benzer kurumlardan 
yurt dışı destek bursunun 
onaylanması

DESTEK SÜRESİ ve MİKTARI
Destek süresi en fazla 6 aydır ve bu 

projelere ek süre verilmez.
Destek miktarı 12500 TL ile 

sınırlıdır

Gelişme raporu istenmez. Sonuç raporu ise proje bitiş tarihini izleyen 3 ay 
içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması mevcuttur

2. Bu projede ek bütçe verilmez

3. Bu projede sadece seyahat giderleri
desteklenir

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR

Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları



Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP07
Araştırma  Teşvik 
Projesi

KTÜ bünyesinde bir lisansüstü programa dahil olma imkanı bulamamış, 
dolayısıyla herhangi bir lisansüstü tez yürütme şansı olmayan öğretim 

üyesi ve doktoralı çalışanların araştırmalarına destek sağlamaktır. 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Koşulları karşılamak şartıyla 

sınırlama yoktur

BAŞVURU KOŞULLARI

(1) Son 3 yıl içerisinde kurum dışı 
proje sunmak ve değerlendirilmek

(2) Tez projesi yürüten öğretim 
elemanları başvuramaz.

(3) Kurum dışına sunulan proje 
önerisi değerlendirme süreci 
tamamlanmadan aynı başlık ve 
içerikle BAP’a sunulamaz. 

(4) Değerlendirme süreci olumsuz
sonuçlanan aynı başlık ve içerikli
projeler BAP’a sunulabileceği gibi
başka isim ve içerikli bir proje de 
sunulabilir. 

(5) Herhangi bir kurum tarafından
desteklenen projeler de BAP’a
sunulamaz. 

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. 36 ayı 
aşmamak şartıyla bu projelere 12 aya 

kadar ek süre verilebilir.

Destek miktarı 25000 TL dir.

Gelişme raporları 12 aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiş tarihini 
izleyen 3 ay içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 
DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması yoktur
2. Bu projede ek bütçe verilmez
3. Arazi çalışmaları için 3000 TL,
bilimsel toplantı katılımı için 2000 TL 
destek sağlanır
4. Kırtasiye ve baskı desteği 750 TL 
ile sınırlıdır

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP08
Sanayi İşbirliği Projesi

KTÜ’deki bilgi birikimi ve teknolojinin, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları 
doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek proje sonuçlarının 

sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla yürütülen projelerdir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Koşulları karşılamak şartıyla 

sınırlama yoktur, Proje 
yürütücüsünün desteklenen veya 

değerlendirmede C notu alan birden 
fazla projesi bulunması durumunda 
destekler birleştirilerek, ortak bir 

proje de yazılabilir. BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Proje bütçesinin %20’sinin sanayici 
tarafından desteklenmesinin taahhüt 
edilmesi, veya
(2) Son 3 yıl içerisinde KTÜ dışı 
kurumlardaki üniversite-sanayi iş 
birliği kapsamlı projelere başvurulması 
ve proje bütçesinin %20’sinin sanayici 
tarafından desteklenmesinin taahhüt 
edilmesi 
(3) Son 3 yıl içerisinde TÜBİTAK’a 
sunulan üniversite-sanayi iş birliği 
kapsamlı projeden «C« notu alınması ve 
proje bütçesinin %20’sinin sanayici 
tarafından desteklenmesinin taahhüt 
edilmesi
(4) Son 3 yıl içerisinde KTÜ dışı 
kurumlara sunulan üniversite-sanayi iş 
birliği kapsamlı bir projenin 
desteklenmesi ve bütçesinin %20’sinin 
sanayici tarafından desteklenmesinin 
taahhüt edilmesi

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. 

Toplam süre 36 ayı aşmamak şartıyla 
bu projelere 12 aya kadar ek süre 

verilebilir.
Destek miktarı başvuru koşullarında 
verilen sıraya göre (1)  20000,  (2 ) 

60000,  (3) 80000 ve  (4) 100000 TL 
dir.

Gelişme raporları 12 aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiş tarihini 
izleyen 3 ay içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 
DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması yoktur
2. Bu projede ek bütçe verilmez
3. Arazi çalışmaları için 3000 TL,
bilimsel toplantı katılımı için 2000 
TL destek sağlanır
4. Kırtasiye ve baskı desteği 750 TL 
ile sınırlıdır



Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP09
Öncelikli Alanlar 
Araştırma Projesi

KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın hedefleri veya bölgesel 
problemler konusunda BAP Komisyonu tarafından belirlenecek 

öncelikli alanlardaki araştırmalara katkı sağlamak amacıyla yürütülen 
projelerdir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Koşulları karşılamak şartıyla 

sınırlama yoktur, 

BAŞVURU KOŞULLARI

1.Başvurular BAP Komisyonu 
tarafından belirlenen tarihler 
arasında yapılır.
2.Proje yürütücüsünün 
belirlenen öncelikli alanla ilgili 
bilimsel eserlerinin olması 
gereklidir.
3. Sunulacak projenin konusu 
ilan edilen öncelikli alana uygun 
olmalıdır.
4.Herhangi bir kurum tarafından
desteklenen projeler BAP 
Birimi’ne sunulamaz. 

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. 

Toplam süre 36 ayı aşmamak şartıyla 
bu projelere 12 aya kadar ek süre 

verilebilir. 
Proje destek tutarı BAP Komisyonu 

tarafından belirlenir. 

Gelişme raporları 12 aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiş tarihini 
izleyen 3 ay içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 
DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması yoktur
2. Bu projede ek bütçe verilebilir,
3. Yolluk destek tutarının üst sınırı
Komisyon tarafından belirlenir.
4. Kırtasiye ve baskı destek tutarının 
üst sınırı Komisyon tarafından 
belirlenir.

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP10
Ön Lisans ve Lisans 
Öğrenci Projesi

Başarılı ve proje çalışmalarına ilgi duyan KTÜ önlisans ve lisans 
öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma 

faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi 
amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Yürütücü aynı anda 3 proje 

yürütebilir. Projede araştırmacı 
olarak görev alabilecek olan öğrenci 
sayısı belirtilen koşulları sağlamak 
şartıyla en fazla iki kişi olabilir. Bir 

öğrenci bir kez ve sadece bir öğrenci 
projesinde görev alabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Normal öğretim süresinin yarısını 
tamamlamış ön lisans ve lisans 
öğrencileri başvurabilir. Aşağıda 
verilen koşullardan en az birinin 
sağlanması gerekmektedir. 

(2) Alt dönemden dersi olmamak ve 
not ortalamasının en az 3.50 olması, 
veya

(3) Proje bütçesinin % 25’inin 
anlaşma yapılacak sanayi kuruluşu 
tarafından destekleneceğinin taahhüt 
edilmesi koşuluyla alt dönemden 
dersi olmaması ve not ortalamasının 
en az 3.0 olması, veya

(4) Alt dönemden dersi olmamak ve 
not ortalamasının 3.0’ın altında 
olması durumunda, TÜBİTAK 2209 A 
ve 2209 B projelerine sadece başvuru 
yapılmış olması

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en az 3 ay en fazla 12 

aydır. Bu projelere ek süre verilmez.
Destek miktarı 2000 TL dir.

Gelişme raporu istenmez.  Sonuç raporu ise proje bitiş tarihini izleyen 3 ay 
içerisinde BAP birimine sunulmalıdır. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bilgisayar vb giderleri karşılanmaz.
2. Bu projede ek bütçe verilmez
3. Arazi yolluk giderleri ile sadece
öğrencilerin kongre/sempozyum 
katılım ve yolluk giderleri karşılanır. 
4. Kırtasiye ve baskı giderleri bu 
proje kapsamında karşılanır

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Lisans düzeyindeki başarılı veya 

TÜBİTAK-2209 programına yürütücü 
olarak proje sunmuş öğrenciler 



Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP11
Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Hakları Destek Projesi

Bilimsel çalışmalarından elde edilen çıktılara yönelik fikri sınai ve 
mülkiyet haklarının (FSMH, patent veya faydalı model tescili) tescil 

edilmesi, süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik destek projesidir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Aynı patent veya faydalı model için 

yalnızca bir kez destek sağlanır. 
Buluş sahibi bir yıl içerisinde en fazla 

2 proje sunulabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

(1) KTÜ, buluş sahibinin 
patent/faydalı modeline kanunda 
belirtilen oranda ortak olacaktır. Bu 
ortaklık protokolle imza altına alınır. 

(2) Söz konusu buluştan ticari gelir 
elde edilmesi halinde, elde edilen “net 
gelirin” kanunda belirtilen oranda 
buluş sahibi/sahiplerine (patent 
masrafları düşüldükten sonra), 
kanunda belirtilen oranda ise hak 
sahibi sıfatıyla KTÜ’de kalacaktır.

(3) Başvuru sahibi, buluşa ait ortak 
çalışmaları kendisiyle eşit ölçüde 
olan tüm araştırmacıları ve KTÜ’yü 
başvuru sahibi olarak belirtmekle 
yükümlüdür.

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 36 aydır. 

Toplam süre 36 ayı aşmamak şartıyla 
bu projelere 12 aya kadar ek süre 

verilebilir.

Destek üst sınırı 15000 TL dir.

Gelişme raporu istenmez. Sonuç raporu proje bitiş tarihini izleyen 3 ay içerisinde 
BAP birimine sunulmalıdır. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

DESTEK ÖZELLİKLERİ
1. Bütçe sınırlaması mevcut olup 
sadece hizmet alımları karşılanır.
2. Bu projede ek bütçe verilmez

KİMLER ARAŞTIRMACI OLABİLİR
Yürütücü olabilen KTÜ öğretim 
elemanları ile yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri ve üniversitemiz 
mensubu olmayan kurum dışı ulusal 
veya uluslararası tüm bilim insanları

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon 

Birimi

BAP12
Bilimsel Toplantı 
Destek Projesi

Bilimsel ve teknik anlamda yaygın, yararlı bir iletişimin ve iş birliğinin 
sağlanması amacıyla planlanmış ve KTÜ’nün bilim politikalarına uygun 

Sempozyum/Kongre, Kurultay, Çalıştay/Workshop, Eğitim 
Semineri/Kurs’lara verilen destektir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Öğretim üyeleri ve Doktora, Tıp veya 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta 
Yeterlik unvanlarını almış öğretim 

elemanları 

BAŞVURU SINIRLAMASI
Aynı anda iki BAP11 projesi 

yürütülemez

BAŞVURU  KOŞULLARI
1. Periyodik ve uluslararası
Sempozyum /Kongre, Kurultay/ 
Çalıştay
2. Periyodik ve ulusal Sempozyum
/Kongre,/Kurultay /Çalıştay
3.Periyodik olma koşulu aranmadan 
ulusal/uluslararası Sempozyum 
/Kongre, Kurultay/ Çalıştay
4.Ulusal/uluslararası Eğitim Semineri
veya Kurslar  
5.Herhangi bir dernek vb kuruluşlar 
tarafından organize edilecek 
toplantılara destek verilmez. 

DESTEK SÜRESİ ve TUTARI
Destek süresi en fazla 12 ay olup bu 

projelere ek süre verilmez. 
Destek miktarı başvuru koşullarında 
verilen sıraya göre  (1) 20000,  (2)

15000, (3) 10000 ve (4) 5000 TL dir.
Bu projede ek bütçe verilmez.

Gelişme raporu istenmez. Sonuç raporu proje bitiş tarihini izleyen 3 ay içerisinde 
BAP birimine sunulmalıdır. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN  http://www.ktu.edu.tr/bapb
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tel: 377 2200 veya 377 3590

BAŞVURU ve BÜTÇE 
SINIRLAMALARI

Aynı anda iki BAP12 projesi 
yürütülemez.

Anında çeviri, teknik gezi, yolluk ve 
gündelik giderleri bu destek 

kapsamında karşılanmaz. Matbaa 
giderleri (duyuru, afiş, CD) toplam 

desteğin % 30’ını geçemez. Kokteyl, 
yemek, çay/kahve vb. tüketim 

giderleri toplam desteğin % 50’sini 
geçemez. Web sayfası dizaynı ve web 
hizmetleri giderleri toplam desteğin 

% 20’unu geçemez.
DESTEK TÜRLERİ

1. BAP DESTEĞİ (Nakit destek)
a. Matbaa giderleri
b. Kokteyl/Yemek/Çay Kahve giderleri
c. Yolluk ve web hizmeti giderleri
2. REKTÖRLÜK DESTEĞİ
a. Sempozyum salonlarının kullanımı
b. Sempozyum kitabının KTÜ 
matbaasında basımı
c. Ulaşım giderleri




