
 

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

 

 

3. DÖNEM YÖNLENDİRİLMİŞ PROJELER (YP-2022) ÇAĞRISI 
(ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İKİLİ İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROJELERİ) 

 

İSTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından; 
Yönlendirilmiş Projeler (YP) çağrısı (Üniversite-Sektör İkili İş Birliği Destek Projeleri) çağrısı açılmıştır. 

 

 Üniversitemiz akademisyenlerinin yer aldığı Üniversite-Sektör İşbirliği kapsamındaki; Araştırma ve Geliştirme 
(Ar-Ge)*,  Yenilik**, Tasarım*** projeleri ya da faaliyetlerine ilişkin başvuruların alınması amacıyla 
hazırlanmıştır. Başvuru koşulları aşağıda sıralanmıştır. 

 İş birliği yapılan kuruluşun proje bütçesine katkıda bulunması ve/veya insan kaynağı desteği sağlaması 
ve/veya üniversitemizde bulunmayan araştırma altyapılarını proje kapsamında kullandırması gerekmektedir. 

 Proje yürütücüsü veya projede araştırmacı olarak görev alan kurumumuz mensuplarının ortağı veya sahibi 
olduğu özel sektör kuruluşları ile yapılacak projeler için bu kapsamda destek sağlanmaz. 

 Herhangi bir kurum tarafından desteklenen projeler BAP birimine sunulamaz. 

 Projelerde yer alan yürütücü ve araştırmacıların tamamı proje ekibini oluşturur. Öğretim elemanlarının 
projelerde yürütücü olabilmesi için doktora, tıpta/diş hekimliğinde/eczacılıkta uzmanlık, sanatta yeterlik 
unvanlarını almış olmaları “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” 
gereğince zorunludur. Sadece İSTE mensupları proje yürütücüsü olabilir. 

 Proje süresi en fazla 24 ay olabilir. Proje yürütücüsünün sözleşme süresi bitiminin en az iki ay öncesinden 
gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile bir yıla kadar ek süre verilebilir.  

 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. 

 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: 15.000 TL 

Başvuru Tarihleri: 31.10.2022-11.11.2022 
 

Yönlendirilmiş Projeler (Üniversite-Sektör İkili İş Birliği Destek Projeleri) başvurularında aşağıdaki formlar 
doldurulacaktır: 

BAP-01 (Başvuru Kontrol Formu) 
BAP-02-1 (Proje Öneri Formu) 

BAP-03 (Hakem Öneri Formu) 
Protokol 

 

Protokol: İki kurum arasında proje yöneticisi ile ilgili kurum yöneticisi arasında hazırlanmalıdır. (Not: Protokolde destek türü ve miktarı belirtilmelidir) 
*Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve 
bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün 
tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, 
deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerini, 
**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. 
 


