
 
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ 
2022 YILI PROJE ÇAĞRILARI 

Proje Türü Tanım Başvuru 

Tarihleri 

Bütçe Ara Rapor Proje Süresi(En Fazla) Proje Çıktı ve Yayın Şartları 

Lisansüstü Tez 

Projeleri (LTP) – 

Yüksek Lisans 

Yüksek lisans tezlerini kapsayan 

ve tez danışmanının 

yürütücülüğünde öğrencileri ile 

yürüttükleri araştırma projeleridir. 

07.03.2022 – 

25.03.2022 

YL: 6.000TL 

 

Çağrı kapsamında 

sekiz (6) proje 

desteklenecektir.  

6 ayda bir 12 Ay 

(Proje yürütücüsünün 

sözleşme süresi bitiminin 

en az iki ay öncesinden 

gerekçeli talebi üzerine, 

Komisyon kararı ile bir 

yıla kadar ek süre 

verilebilir.) 

Mezun olmuş olmak.  
 

Desteklenen Doktora Tez (eğer burs desteği 

verilmiş ise) projesi kapsamında, proje 

sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içerisinde, 

SCI-E indeksinde bulunan bir dergide yayın 

yapması beklenmektedir. 

Lisansüstü Tez 

Projeleri (LTP) - 

Doktora 

Doktora tezlerini kapsayan ve tez 

danışmanının yürütücülüğünde 

öğrencileri ile yürüttükleri 

araştırma projeleridir. 

 

Doktora öğrencilerinin “tez 

aşamasında olması”, “doktora 

yeterlilik sınavını geçmiş olması” 

ve “tez önerilerinin onaylanmış 

olması” gerekmektedir. 

07.03.2022 – 

25.03.2022 

 

Doktora: 

12.000TL 

 

Çağrı kapsamında 

altı (6) proje 

desteklenecektir.  

 

6 ayda bir  24 Ay 

(Proje yürütücüsünün 

sözleşme süresi bitiminin 

en az iki ay öncesinden 

gerekçeli talebi üzerine, 

Komisyon kararı ile bir 

yıla kadar ek süre 

verilebilir.) 

Mezun olmuş olmak.  
 

Desteklenen Doktora Tez (eğer burs desteği 

verilmiş ise) projesi kapsamında, proje 

sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içerisinde, 

SCI-E indeksinde bulunan bir dergide yayın 

yapması beklenmektedir. 
 

Proje Hakkında TTO bünyesinde seminer 

vermek 
 

Mevcut proje ile benzer olmayan, mevcut projeyi 

tümleyecek veya ileriye götürecek bir konuda ya 

da tamamen farklı bir konuda, projenin kabul 

edildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde 

TÜBİTAK’ın (ARDEB) ilgili destek 

programlarından birine yeni bir proje sunması 

beklenir. 

Öğrenci Odaklı 

Projeler  

Üniversitemizin lisans düzeyinde 

eğitim verilen birimlerinin örgün 

öğretin programlarına kayıtlı olan 

öğrencilerinin araştırma ve 

faaliyetlere özendirilmesi ve 

araştırma yapmaya teşvik edilmesi 

amacıyla oluşturulmuş araştırma 

projeleridir. 

Projenin yürütücülüğünü öğretim 

üyesi, öğretim görevlisi ya da Arş. 

Gör. Dr. lar üstlenebilir. 

07.03.2022 – 

25.03.2022 

Bütçe: 4.000TL 

 

Çağrı kapsamında 

on (10) öğrenci 

desteklenecektir. 

Ara rapor 

bulunmamaktadır. 

12 Ay Üniversitemizi Ulusal / Uluslararası bir 

organizasyonda temsil ettiğine dair belge 
 

Proje önerisiyle, TÜBİTAK 2209 A- Üniversite 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 

Programı, 2209 B- Sanayiye Yönelik Lisans 

Araştırma Projeleri Desteği Programı, BİGG, 

Proje Pazarı veya Teknofest programlarından 

birine  başvuruda bulunması beklenmektedir. 
 

Proje Hakkında TTO bünyesinde seminer 

vermek 



Yönlendirilmiş 

Projeler  

(Öncelikli Alan 

Projeleri) 

 

 

 

 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi’nin 

 Stratejik hedeflerine 

uygun yeni araştırma 

altyapılarının oluşturulmasını ya 

da var olanların geliştirilmesini ve 

sürekliliğini sağlayacak projeleri, 

 Akademik anlamda 

uluslararası üniversiteler 

sıralamasındaki konumunun 

yükseltilmesine katkı sağlayacak 

nitelikteki dergilerde yayına 

dönüşebilecek çalışmaların 

yürütüleceği projeleri kapsar. 

02.05.2022 – 

27.05.2022 

 

Bütçe: 20.000TL 

 
Çağrı kapsamında 

iki (2) proje 

desteklenecektir.  

6 ayda bir 24 Ay 

(Proje yürütücüsünün 

sözleşme süresi bitiminin 

en az iki ay öncesinden 

gerekçeli talebi üzerine, 

Komisyon kararı ile bir 

yıla kadar ek süre 

verilebilir.) 

Proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl 

içerisinde, SCI-E indeksinde bulunan bir dergide 

yayın yapması beklenmektedir. 
 

Proje Hakkında TTO bünyesinde seminer 

vermek 

Yönlendirilmiş 

Projeler  

(Üniversite-Sektör 

İkili İş Birliği Destek 

Projeleri) 

Üniversite 

akademisyenleri ve 

Müşteri Kuruluş 

(Firma) Ancak 

Birlikte 

Başvurabilir 

Üniversitemiz akademisyenlerinin 

yer aldığı Üniversite-Sektör 

İşbirliği kapsamındaki; 

1. Araştırma ve Geliştirme 

(Ar-Ge)* 

2. Yenilik** 

3. Tasarım*** 

projeleri ya da faaliyetlerine ilişkin 

projelerdir. 

 

06.06.2022 – 

24.06.2022 

Bütçe: 15.000TL 

 
Çağrı kapsamında 

altı (6) proje 

desteklenecektir. 

6 ayda bir 24 Ay 

(Proje yürütücüsünün 

sözleşme süresi bitiminin 

en az iki ay öncesinden 

gerekçeli talebi üzerine, 

Komisyon kararı ile bir 

yıla kadar ek süre 

verilebilir.) 

Proje sonuçlandıktan sonra en geç bir yıl 

içerisinde patent başvurusunda bulunması 

beklenmektedir. 
 

Proje Hakkında TTO bünyesinde seminer 

vermek 
 

Mevcut proje ile benzer olmayan, mevcut projeyi 

tümleyecek veya ileriye götürecek bir konuda ya 

da tamamen farklı bir konuda, projenin kabul 

edildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde 

TÜBİTAK’ın TEYDEB programına başvurması 

beklenmektedir. 

Yönlendirilmiş 

Projeler  

(Kariyer Destek 

Projeleri) 

Üniversitemizin Öğretim 

üyelerinin kariyer başlangıç 

araştırmalarının desteklenmesine 

yönelik projelerdir. Proje 

desteğine 35 yaşını doldurmamış 

Doçent ve Profesör kadrosuna 

henüz yükseltilmemiş öğretim 

üyeleri başvurabilirler. 

05.09.2022 – 

30.09.2022 

Bütçe: 10.000TL 

 
Çağrı kapsamında 

beş (5) proje 

desteklenecektir. 

6 ayda bir 24 Ay 

(Proje yürütücüsünün 

sözleşme süresi bitiminin 

en az iki ay öncesinden 

gerekçeli talebi üzerine, 

Komisyon kararı ile bir 

yıla kadar ek süre 

verilebilir.) 

Proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl 

içerisinde, WOS kapsamında yer alan ve en az bir 

tanesi Q1 olmak üzere 2 adet Q1 veya Q2 

dergilerde araştırma makalesi yayınlaması 

beklenmektedir. 
 

Proje Hakkında TTO bünyesinde seminer 

vermek. 
 

Mevcut proje ile benzer olmayan, mevcut projeyi 

tümleyecek veya ileriye götürecek bir konuda ya 

da tamamen farklı bir konuda, projenin kabul 

edildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde 

TÜBİTAK’ın (ARDEB) ilgili destek 

programlarından birine yeni bir proje sunması 

beklenir. 
*Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş 
ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projeyi, 

**Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini, 

***Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi 
faaliyetlerin tümünü, 

***Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş 

ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi, 
ifade etmektedir. 

DİKKAT: Bu projeler kapsamında yalnızca araştırmanın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, alet, teçhizat ve hizmet alımına yönelik giderler için mali destek sağlanır. Bu kapsamda, bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazıcı, kırtasiye ve 

kongre katılımına yönelik seyahat giderleri için mali destek sağlanmaz. 


