
 

SANAYİ veya TİCARİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDAKİ BAP06-
LİSANSÜSTÜ TEZ ve BAP08- SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ARAŞTIRMA 

PROJELERİNDE YAPILAN  İYİLEŞTİRMELER  

TEZ KAPSAMINDA TÜBİTAK’a SUNULARAK C NOTU ALAN VEYA DESTEKLENEN SANAYİ VEYA 
TİCARİ  İŞ BİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAP06 VEYA BAP01’e SUNULACAK PROJELERE DAHA FAZLA DESTEK  
Sanayi  veya ticari işbirliği kapsamında olması durumunda (Tübitak 1505 ve benzer projeler) 
TÜBİTAK’ın herhangi bir proje türüne sunulan öğrencinin tez konusuyla birebir aynı olan bir proje 
önerisinin TÜBİTAK’ta değerlendirme notu “C” olması ve aynı projenin BAP06’ya sunulması 
durumunda tez  destek miktarı 3 kat artırılabilir. Sanayi  veya ticari işbirliği kapsamında olması 
durumunda (Tübitak 1505 ve benzer projeler) TÜBİTAK’ın herhangi bir proje türüne sunulan 
öğrencinin tez konusuyla birebir aynı olan bir proje önerisinin TÜBİTAK’ca desteklenmesi nedeniyle 
yeni bir projenin (sanayi ve ticari iş birliği kapsamında olmasına bakılmaksızın) BAP01’e sunulması 
durumunda  BAP Asgari Destek Tutarı %50 artırılır.  
 

SANAYİ VEYA TİCARİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDAKİ BAP06 LİSANSÜSTÜ TEZ ve BAP08- SANAYİ İŞ 
BİRLİĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA  
BAP06 ve BAP08 projelerinde sözleşmeli personel çalıştırılmaya başlanacaktır. BAP06 tez 
projelerinde sözleşmeli personel, tez proje sahibi öğrenci dışındaki lisansüstü bir öğrenci olmalıdır. 
Sözleşmeli personel gideri BAP06’da toplam proje bütçesinin %20’den fazla olamaz şartı %25, 
BAP08’de ise  %10’dan fazla olamaz şartı %20 olarak değiştirilmiştir.   
 

BAP06 LİSANSÜSTÜ TEZ  PROJELERİNDE SANAYİ VEYA TİCARİ KURULUŞTAN ALINACAK DESTEK 
ORANINA GÖRE PROJE BÜTÇESİ ARTIŞI  
Lisansüstü tez projelerinde sanayi ve ticari kuruluş katkısının alt sınırı %10 olarak belirlenmiştir. 
Lisansüstü tez proje bütçesinin %10’nunun bir sanayi  veya ticari kuruluş tarafından karşılanması 
durumunda, normal tez projeleri için belirlenmiş tutarlar %50 oranında artırılabilir. Sanayi veya 
ticari kuruluş tarafından karşılanan oranın daha yüksek olması durumunda, bütçe artış oranı aynı 
oranda artırılabilir (örneğin %15 katkıda proje bütçesi %75, %20 katkıda proje bütçesi %100 
oranlarında).  
 

BAP08- SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİNDE DAHA AZ SANAYİ veya TİCARİ KURULUŞ 
KATKISI  
BAP08 projesinde  sanayi ve ticari kuruluşların katkı şartı %20’den %10’a indirilmiştir. Sanayi veya 
ticari kuruluş tarafından karşılanan oranın daha yüksek olması durumunda, bütçe artış oranı aynı 
oranda artırılabilir (örneğin %15 katkıda proje bütçesi %75, %20 katkıda proje bütçesi %100 
oranlarında).  

 



DİĞER DÜZENLEMELER 

 

BAP-03 BAŞLANGIÇ DESTEK PROJELERİNE BAŞVURU KOŞULLARINDA İYİLEŞTİRME 

BAP-03 Başlangıç Destek projelerine  daha önce yürütücü olarak BAP04, BAP10, BAP11 ve BAP12 
projesi alanlar da başvurabilecektir. Önceki uygulamada sadece BAP04 vardı. 

BAP06 LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİNE BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASI 

Enstitülerde yüksek lisans öğrenci başvurularının yasal öğrenim sürelerinin ilk yarısı içerisinde,  
doktora öğrencilerinin  tez önerilerinin Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesinden sonra 
12 ay içerisinde (önceki uygulamada 6 ay idi) tez proje başvurusu yapmaları gerekir. Tıpta/diş 
hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin ise tez projesi başvuruları için yasal uzmanlık sürelerinin 
son bir yılına (12 ay) girmemiş (önceki uygulamada 18 ay idi) olmaları gerekir. 

BAP06 LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİNİN ÜST DESTEK LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLENMELER 
 

Lisansüstü Tez projeleri için destek tutarı aşağıdaki gibidir. 
-Yüksek Lisans: 10.000TL 
-Tıpta /Diş Hekimliğinde Uzmanlık: 15.000TL 
-Doktora: 20.000TL 
-Sanatta Yeterlik: 10.000TL 

 

ÖĞRENCİNİN YÜRÜTÜCÜ OLDUĞU TÜBİTAK- 1002 PROJELERİNDE BAP01’e PROJE SUNULMA 
İMKANI  

TÜBİTAK’ın herhangi bir proje türüne sunulan öğrencinin tez konusuyla birebir aynı olan bir proje 
önerisinin TÜBİTAK’ta değerlendirme notu “C” olması durumunda, söz konusu tez projeleri 
yukarıda belirtilen miktarların 2 katına kadar desteklenebilir. Tübitak 1002 projelerinde  
öğrencisinin yürütücü, öğrenci danışmanının araştırmacı olması durumunda, öğrenci danışmanı 
BAP01 projesine yürütücü olarak başvurabilir. Aynı durum TÜBİTAK tarafından desteklenen 1002 
projelerinden dolayı BAP01’e başvurulması için de geçerlidir.  
 

BAP09- ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA PROJESİNE BAŞVURU KOŞULLARINDA DÜZENLEME 
 

Öncelikli alanlarda TÜBİTAK’a sunulan bir projenin panel değerlendirmesinden “C” notu almış, 
veya TÜBİTAK dışındaki diğer kurumlara sunulan ve fikrinin özgün olduğu belirtilen ancak 
desteklenmemiş proje sahipleri, Komisyon tarafından belirlenmiş bir başvuru tarihi yoksa bile  bu 
proje türüne başvurabilirler. 

BAP12-BİLİMSEL TOPLANTI DESTEK PROJESİ İÇİN ASGARİ BAŞVURU TARİHİ BELİRLENMESİ 

Başvuruların etkinlik tarihinden en az bir ay öncesinden yapılması zorunludur. 
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