
 

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ 

 

 

3. DÖNEM ÖĞRENCİSİ ODAKLI PROJELER (ÖOP-2022) ÇAĞRISI 
 

İSTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından; 
Öğrenci Odaklı Projeler (ÖOP) çağrısı açılmıştır. 

 

 Üniversitemizin lisans düzeyinde öğretim veren birimlerin örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı 
öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya 
teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyesi üstlenebilir.  

 Başvuru ve Destekleme İlkeleri:  Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların 
sağlanması zorunludur: 

 Öngörülen projelerin araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur. 

 Projelerde araştırmacı olarak görev alacak lisans öğrencilerinin eğitimlerinin normal süresinin son iki yılında 
bulunmaları ve en az 2,5 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur. 

 Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalan öğrenciler için proje başvurusu yapılamaz. 

 Proje süresi en az 6 ay en fazla 12 ay aralığında olmalıdır. 

 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. 

 Bu türdeki projeler için ek bütçe desteği sağlanmaz. 

 Öğretim elemanları, eş zamanlı olarak bu türde yalnızca bir projenin yürütücülüğünü üstlenebilirler. 

 Hakemler tarafından değerlendirilen ve Komisyon tarafından uygun görülen projelerin yürütücülerinden, sunum 
yapmaları istenebilecektir. 

 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. 

 Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Bu proje tipinde, ara rapor hazırlanması istenmez. Proje bitiminde sonuç 
raporunun proje otomasyon sistemine yüklenmesi yeterlidir. 

 Yayın Yükümlülüğü: Proje bitiminde proje sonuçlarının bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir.  

 Başvurular https://bap.iste.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Başvuru süreçleri esnasında karşılaşabileceğiniz tüm 
sorunlar için İSTE-BAP birimi (Dahili: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: 4.000 TL 
Başvuru Tarihleri: 31.10.2022-11.11.2022 

 

Öğrencisi Odaklı Projeler (ÖOP) başvurularında aşağıdaki formlar doldurulacaktır: 
BAP-01 (Başvuru Kontrol Formu) 

BAP-02-1 (Proje Öneri Formu) 
BAP-03 (Hakem Öneri Formu) 

Araştırmacı olarak görev alacak öğrenciler için Öğrenci Belgesi 
 


