İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE)
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ
YÖNLENDİRİLMİŞ PROJELER (YP-2022) ÇAĞRISI
(KARİYER DESTEK PROJELERİ)
İSTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından;
Yönlendirilmiş Projeler (YP) çağrısı (Kariyer Destek Projeleri) açılmıştır.












Bu proje çağrısına (YP-2022); Üniversitemizin Öğretim üyelerinin kariyer başlangıç araştırmalarının
desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje desteğine 35 yaşını doldurmamış Doçent ve Profesör kadrosuna
henüz yükseltilmemiş öğretim üyeleri başvurabilirler.
Proje süresi 24 ay ile sınırlıdır. Proje yürütücüsünün sözleşme süresi bitiminin en az iki ay öncesinden gerekçeli
talebi üzerine, Komisyon kararı ile bir yıla kadar ek süre verilebilir.
Son 2 yılda herhangi bir TÜBİTAK (ARDEB) destek programı kapsamında panel değerlendirilmesine alınmış ve
panelden en az “C” puan almış projelere öncelik verilebilir.
Bütçe kısıt ve imkânlarına göre, gerektiği durumlarda; proje bütçelerinde ölçekleme yapılması veya kısmi destek
verilmesi söz konusu olabilecektir.
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.
Bütçe kısıt ve imkânlarına göre, gerektiği durumlarda; proje bütçelerinde ölçekleme yapılması veya kısmi destek
verilmesi söz konusu olabilecektir.
Hakemler tarafından değerlendirilen ve Komisyon tarafından uygun görülen projelerin yürütücülerinden, sunum
yapmaları istenebilecektir. Bir öğretim elemanı başvuru döneminde açılan tüm çağrılardan sadece birine ve en
fazla 1 (bir) proje önerisiyle başvuru yapabilir. Ancak başvuruların yeterli olmaması durumunda bu sayı 2 (iki)’ye
çıkarılabilir.
YP Çağrısı’nda desteklenen projenin yürütücü veya araştırmacılardan en az birinin, herhangi bir akademik etik
ihlal ve benzerlik teşkil etmeyecek şekilde; 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.
Başvurular https://bap.iste.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Başvuru süreçleri esnasında karşılaşabileceğiniz tüm
sorunlar için İSTE-BAP birimi (Dâhili:4131, bap@iste.edu.tr ) ile iletişime geçebilirsiniz. Başvuru formlarının bir
nüsha onaylı çıktısı ve CD ortamında kayıtlı haliyle (word) İSTE-BAP birimine teslim edilecektir. Gerekli formlar
http://www.iste.edu.tr/bap adresinden indirilebilecektir.
Proje Destek Üst Sınırı: 10.000 TL
Başvuru Tarihleri: 05.09.2022 – 30.09.2022
Yönlendirilmiş Projeler (Kariyer Destek Projeleri) başvurularında aşağıdaki formlar doldurulacaktır:
BAP-01 (Başvuru Kontrol Formu)
BAP-02-1 (Proje Öneri Formu)
BAP-03 (Hakem Öneri Formu)

