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01.01.2018 Tarihinden sonra uygulanacak olan BAP Komisyonu Kararları:
1. Akademik Gelişimi Destekleme (AGED) Projesi kapsamında Üniversitemize ilk defa atanmış
/ atanacak olan ( Akademik Teşvik Ödeneği olmayan) öğretim elemanına, sadece Uluslararası
Kongrelerde kullanılmak üzere 2.000 ₺ destek sağlanır.
2. Akademik Gelişimi Destekleme (AGED) Projesi kapsamında her bir öğretim elemanına
verilecek yıllık Akademik Performans tutarı, Senatoca belirlenen uygulama esasları
doğrultusunda belirlenir.
3. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda aşağıdaki şartlar aranır;

-

Kongre ve Sempozyumların Organizasyon Komitesi Uluslararası nitelikli olmalıdır.
Uluslararası Kongre veya Sempozyum, öğretim elemanının kendi akademik alanında
olmalıdır.
Türk Dili veya Türk Dünyası çalışmaları ile ilgili Türkçe sunumların yapıldığı
kongreler veya sempozyumlar desteklenir.
Ticari amaç güden Kongrelere destek verilmez.

4. Kongre ve Sempozyum Desteği Ödeme Kalemleri;
- Uçak ücreti, ( e-bilet, alınan firma tarafından kaşe ve ıslak imzalı olmalıdır veya e-arşiv
fatura sunulmalıdır.)
- Yevmiye (Avrupa ve Türk cumhuriyetleri için yol dahil 5 güne kadar, diğer ülkeler için
yol durumuna göre yevmiye ödenir)
- Katılım ücreti.(Paket kongre ücretlerinde konaklama, yemek ve geziler ödenmez)
5. Akademik Gelişimi Destekleme (AGED) Projesi kapsamında alınacak elektronik
malzemelerin (Bilgisayar, tablet, yazıcı, fotoğraf makinası v.b.) alım kriterleri şu şekilde
belirlenmiştir:
- 2018 yılında proje kapsamında elektronik malzeme talep eden araştırmacıların, talep
ettiği malzemelerden daha önce alımı yapılmış (Araştırma ve Altyapı Projeleri
kapsamında alınanlar hariç) ve üzerinde ayniyat kaydı olan araştırmacılar, bilgisayar,
tablet, fotoğraf makinası v.b. cihazlardan dört (4)yıl süre ile aynı/benzer malzemeleri talep
edemezler.

-

Eğer talep edilen malzemenin/teçhizatın benzerinden öğretim elemanı üzerinde iki adet
demirbaş kaydı varsa; talep edilen malzeme alınmaz. Ancak iade edilen malzemenin
yerine Bap Komisyonu onayı ile yenisi alınabilir.
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6. 2018 yılı için proje destek tutarlarının üst limiti aşağıda belirtildiği gibidir.
Tablo 1. PROJE TÜRLERİ VE DESTEK MİKTARLARI
DESTEK ÜST LİMİTİ

PROJE TÜRÜ

50.000 ₺

Araştırma Projesi
Sanayi İş Birliği Projesi*

Bap Komisyonunca belirlenir. Diğer kuruluşun verdiği
destek miktarı kadar
(Üst limit bütçe gözetilerek komisyon tarafından belirlenir)

100.000 ₺

Öncelikli Araştırma Projesi
Doktora Tez Projesi

25.000₺

Tıpta Uzmanlık Tez Projesi

25.000 ₺

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi

25.000 ₺

Yüksek Lisans Tez Projesi

15.000 ₺

Altyapı Projesi**

Bap Komisyonunca belirlenir

Akademik Gelişimi Destekleme

Senatoca belirlenir

Projesi***
Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projesi****

Bap Komisyonunca belirlenir. Her bir etkinlik için
verilecek desteğin üst limiti Araştırma Projesi Üst
limitinin %20 sini geçemez

(*)Sanayi işbirliği projeleri destek miktarı, ilgili ortak kuruluşun destek miktarından daha
fazla olamaz ve sanayii kuruluşunun destek verdiği hizmet kalemleri fiyatlandırılmaz(Hizmet alımı
yapılmaz).
(**) Altyapı Projeleri başvurusu
100.000TL ye kadar Bap Koordinatörü onayı ile,
250.000TL ye kadar Komisyon Başkanı onayıyla,
250.000TL üzeri Rektör onayıyla sunulması gerekir.
(***)Akademik Teşvik Projelerine ilişkin limit ve uygulama usulleri Üniversite Senatosu’nca
belirlenir.
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(****)Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri, araştırma projelerinin en fazla %20’si kadar
desteklenir. İlgili etkinlik kapsamındaki her türlü gelir ve giderler her yıl BAP komisyonu tarafından
belirlenen üniversite işletme hesabı üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7. Bilimsel Etkinlik Destekleme Projeleri Başvuru Kriterleri

Bilimsel Etkinlik Desteklemede; bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik
programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem ve USB bellek
kalemlere kısmi destek sağlanır.
Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.
Önemli Not: Destek kapsamı yukarıda belirtilen kalemlerle sınırlıdır. Bu kalemler dışında (Çanta,
şapka, t-shirt vb.) destek sağlanmamaktadır.
Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar:

Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi
alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan etkinlikler. (Çalıştay, kolokyum, kongre, seminer,
sempozyum vb.)

Çalıştay (Workshop): Bir laboratuvar çalışması veya pratik (yaparak) deneyim kazanılmasına vurgu
yapılan bir seminer türüdür. Seminerden daha az katılımcısı ancak daha yoğun bir programı vardır.
Laboratuvar çalışması ders anlatma ve gösterim süreci sonunda öğretilen bir teknik veya kavramla
ilgili bilgilerin teyit edilmesi ve ilk elden deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenir. Genellikle küçük
bir katılımcı kitlesini hedefler ve etkileşimin ve bilgi alışverişinin yoğun olduğu kısa süreli kurs,
seminer veya bir dizi toplantıyı içerir. Katılımcıların eğitici denetiminde öğrendiği yeni becerileri
uygulamasını amaçlayan bir formatı vardır.

Kolokyum: Bir grup araştırmacının bazı temalar eşliğinde belli bir alandaki ilerlemeyi gözden
geçirmek için bir araya geldiği akademik toplantılardır. Konunun uzmanları bir konu hakkında sunum
yaparlar ve konu hakkında sorulan sorulara cevap verirler.
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Kongre: Belli bir mesleki, kültürel, dini veya başka bir gruba mensup bireylerin bir alandaki dikkate
değer gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışmak için düzenli olarak bir araya geldiği resmi toplantılardır.
Kongreler genellikle herhangi bir alana özgü olarak çoğunlukla ulusal düzeyde senede bir, uluslararası
düzeyde birkaç yılda bir düzenlenmektedir. Bir kongre genellikle birkaç gün sürer ve birçok eş
zamanlı oturum içerir. Kongreler genellikle bir alandaki önde gelen kişilerin katılımıyla özel bir
konuyu tartışmak için toplanır ve alanla ilgili çağrılı konuşmalar içerir.

Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen ve
konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişilerin yönetimi
altında gerçekleştirilen toplantılardır.

Sempozyum: Bir alandaki uzmanların akademik bir ortamda seçilen bir tartışma konusu hakkındaki
görüş ve bakış açılarını sunmak için bir araya geldiği resmi toplantılardır. Sempozyum katılımcılarının
azlığı nedeniyle küçük ölçekli bir konferans kabul edilebilir. Bir dinleyici kitlesi karşısında bir grup
uzman seçilen konu hakkında konuşmalarını sunar ve ardından tartışmalar yapılır. Sempozyumun
temel özelliği bir iki günde tamamlanması ve tek bir özel konu veya alanı kapsamasıdır.

Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün en az 2 (iki) hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı,
hakemlerin “kör hakem (değerlendirdiği çalışmanın sahibinin kimliğini görmeyen)” olduğu ve etkinlik
tanıtımında da bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği
etkinliktir. Etkinliğin Bilim Kurulunun bulunması, etkinliğin “hakemli” olduğu anlamına
gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:
a. Bildiri kabulünün en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir
tanıtım ibaresi.
b. Kongre tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi”, “hakem değerlendirmesi
sonucuna göre” (“peer review”, “blind review”, “according to reviewers (referees’)”) gibi ifadelerle
hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare.

Desteklenmeyen Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar:

Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı
herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliktir.

+90 332 223 72 78

bap@konya.edu.tr
bap.konya.edu.tr

Meram Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Zemin Kat Akyokuş /Meram

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
KOORDİNASYON BİRİMİ

Kurumsal etkinlik: İş birliği ve öncelikli alanlarla ilgili etkinlikler hariç, Etkinlik Bilim Kurulu
üyelerinin ya da katılımcıların yurt içinden en fazla 3 farklı kurumdan geldiği etkinliktir.

Ulusal etkinlik: Etkinlik Düzenleme Kurulu; kurumların ve ülkenin kaynaklarını etkinlik yararına
harekete geçirebilecek yetkinlikte, Etkinlik Bilim Kurulu ise; ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların
önemli kısmını temsil eder nitelikte olan ve konuşmacı/katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği
faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek etkinliktir.

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Niteliklerine İlişkin Tanımlar:

Uluslararası etkinlik: Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her
defasında farklı bir ülkede* düzenlenen etkinliktir.

Uluslararası katılımlı ulusal etkinlik: Uluslararası etkinlik tanımı dışında kalan, ulusal etkinlik
niteliğine sahip, konuşmacıların bir bölümü ile konuşmacılar dışındaki katılımcıların en az %10’unun
yurt dışından olduğu yurt içinde düzenlenen etkinliktir.

DESTEK VERİLMEYEN ETKİNLİKLER
(1) Hizmet içi eğitimler, (Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği/protokol yaparak gerçekleştirilen
eğitimlerde bu koşul aranmaz)
(2) Kurumsal Toplantılar, (Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği/protokol yaparak gerçekleştirilen
eğitimlerde bu koşul aranmaz)
(3) Kişisel Toplantılar,
(4) Ticari amaçlı sertifika programları,
(5) Meslek edindirmeye yönelik kurslar,
Bu programın kapsamı dışındadır.
ETKİNLİK SÜRESİ
Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç haftayı geçemez.
TANIMLAR
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Kurumsal Toplantı: Etkinlik Düzenleme Kurulu; aynı kurum mensuplarından (aynı üniversite,
bölüm, birim), farklı kurumlardaki belli kimlikleri olan (aynı kişinin tez öğrencileri vb.) veya 4’den az
kurumdan üyelerden oluşan ya da Etkinlik Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelerinin veya
katılımcıların belirli bir bölgede veya kurumda toplandığı toplantıları, (Bu tür etkinlikler yurtdışından
farklı kurumlardan üyeler bulunsa bile kurumsal etkinlik sayılır.)
Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde
işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek
edindirme ve geliştirme kurslarını,
Kişisel Toplantı: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı
herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinlikleri,
Ticari Amaçlı Sertifika Programları: Belli bir konuda uzmanlaşmayı sağlayan, iş hayatı açısından
yüksek lisans programlarına alternatif olarak değerlendirilebilen ve üniversite eğitiminden sonra
katılabilinecek programları,
Bilimsel Etkinlik: Hizmet içi eğitimler, kurumsal toplantılar, kişisel toplantılar, ticari amaçlı sertifika
programları, meslek edindirmeye yönelik kurslar dışında ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve
davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen bilimsel kurs ve seminerleri,
Kurs: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen dersleri
içeren, belli bir süresi olan teorik ve/veya uygulamalı eğitim etkinliklerini,
Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen ve
konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişilerin yönetimi
altında gerçekleştirilen toplantıları,
Uzman: En az yüksek lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge
birimlerinde uzman statüsünde çalışan veya Sağlık bilimlerinde uzmanlık eğitimini tamamlamış
kişileri ifade eder.
Başvuru Süresi: Herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın BAP Otomasyonu aracılığı ile
gerçekleştirilir. Başvuru tarihi, kongre tarihinden en az 2 ay ve en fazla 12 ay olmalıdır.

Proje Personeli: Proje yürütücüsü etkinlik başkanının/koordinatörünün Necmettin Erbakan
Üniversitesi akademik personeli olmak zorundadır. Düzenleme kurulu üyeleri projede yardımcı
yürütücü veya araştırmacı olarak görev alırlar.

Değerlendirme Süreci: Proje başvurusu BAP komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yürütme Süreci: Proje kapsamında ikram ve konaklama hizmetleri ile ulaşım giderleri desteklenmez.
Destekleme yalnızca kırtasiye ve matbaa vb. giderler olabilir. Proje ile ilgili gelir ve giderlerin
Necmettin Erbakan üniversitesi rektörlüğünce gösterilen banka hesapları üzerinden Banka talimatları
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ile yapılması mecburidir. Kongre ile ilgili hazırlanan yazılı ve görsel materyallerde BAP
KOORDİNASYON birimince desteklenmiştir ibaresi yazılması zorunludur.

Sonuçlandırma Süreci: Kongre bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sonuçlandırma işleminin
gerçekleştirilmesi gerekir. Kongre bitiminde kongre ile ilgili basılan bütün dokümanlardan 1 nüsha
bap birimine teslimi edilmelidir. Kongrenin bilimsel katkıları, sonuç raporu ile birlikte üniversitemiz
ve bölgeye ne gibi katkılar sağladığını içeren, kongre ile ilgili katılım, bildiri sayısı vb. bilgiler
barındıran sonuç raporu sunulmalıdır.
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