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2021 Yılından İtibaren Geçerli Olması Planlanan Yeni BAP Proje Türleri 
 
 

1. Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP)  
Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen 
birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin 
oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi 
amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür.  
 
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler:  

a. Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyeleri yürütücü olarak yapar.  
b. Lisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir. 
c. Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 2 yarıyılını başarı 

ile tamamlamış olması ve başvuru yapıldığı zamanda en az 2,4 Genel Not 
Ortalamasına (GNO) sahip olması gerekir. GNO’su bu limitin altında olan öğrenciler 
projelerde görev alamaz.  

d. Bir projede en az bir lisans öğrencisi, en fazla 3 (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora 
düzeyinde) öğrenci için bütçe oluşturulur.  

e. Proje süresi en az 8 ay, en çok 18 ay olabilir. 
f. Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir.  
g. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, 

alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır.  
h. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz.  
i. Proje Bütçesi: Proje üst limiti 8.000 TL’dir.  

 
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği Lisans 
Öğrenci Araştırma Projesi sayısı 1 ile sınırlıdır. Bu proje, yürütücünün BAP proje yükü 
değerlendirmesinde veya kısıtlamalarında dikkate alınmaz. Bu proje tipinde, ara rapor 
hazırlanması istenmez. Proje bitiminde sonuç raporunun BAPSİS’e yüklenmesi 
gerekmektedir.  
 
Yayın Yükümlülüğü: Proje bitiminde yayın zorunluluğu aranmaz ancak, proje sonuçlarının bir 
kongrede özellikle bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir.  
 
 

2. Yayın Devamlılığı Araştırma Projesi (YDP)  
 
Tanım ve Kapsamı: Araştırmacıların yayın üretkenlikleri sürekliliğinin ve sonuçları bilimsel 
yayına dönüşen araştırmaların teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu proje desteğinden 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik 
eğitimini tamamlamış araştırmacılar yararlanabilirler. Bu destekler sadece araştırma amaçlı 
projeler için kullanılabilir.  
 
Kimler Başvurabilir: “Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler” kısmında belirtilen 
kurallar ve koşulları sağlamak koşulu ile toplamda 60 PUAN TOPLAYAN araştırmacılar 
başvuru yapabilir.  
 
Proje Bütçesi: Bu proje türünde proje üst limiti 100.000 TL + kongre katılım desteği 
şeklindedir. Bütçedeki araştırma amaçlı seyahat desteği üniversitemizde bulunmayan, yüksek 



teknoloji gerektiren araştırma altyapısının kullanılmasını gerektirmedikçe toplam bütçenin 
%25’ini geçemez.  
 
Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler:  
 
Proje başvuruları aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılır ve değerlendirmeye alınırlar. 
Tüm projelerde olduğu gibi hakem değerlendirmesi sonucunda komisyonca projenin 
desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.  
 
Bu kapsamda;  
a. Başvuruda yürütücünün tüm akademik hayatı boyunca ürettiği eserler kullanılabilir  
b. Bir eser yürütücü tarafından daha önce bir YDP projesinde kullanıldıysa tekrar kendisi 
tarafından kullanılamaz.  
c. Eserde yazar olarak ismi bulunan kişilerden aynı anabilim dalında görev yapanlardan 
sadece bir kişi, diğer birim veya anabilim dallarında görevli ortak yazarlar farklı anabilim 
dallarında olmak koşulu ile eserleri ayrı ayrı kullanabilir,  
d. Başvuruda kullanılacak makalelerin en az %60’ının Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - 
adresli gerçekleştirilmiş olması ve yine en az %60’ının Türkiye dışında yayın yapan yabancı 
dergilerde yayımlanmış olması şarttır.  
e. Destek talebiyle başvuruda kullanılacak yayınların üniversitemiz Akademik Veri Yönetim 
Sistemine (AVESİS) otomatik yayın tarama ekleme fonksiyonları kullanılarak işlenmiş olması 
zorunludur.  
f. Başvuru sırasında yürütücü tarafından, yayınlarda adı yer alan aynı Anabilim Dalı 
araştırmacılarının bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini ve aynı yayın ile birden fazla başvuru 
yapılmayacağını bildiklerine dair imza altına aldıkları Beyan Formunu ve yayınlarda isimleri 
bulunan aynı Anabilim Dalındaki diğer araştırmacıların imzaladıkları “Yayın Kullanım Hakkı 
Devir Beyan Formunun” da BAPSİS’e yüklemesi gerekmektedir. Desteklenmesine karar 
verilen başvurular için bu formların ıslak imzalı asıllarının BAP Birimi’ne proje sözleşmesi ile 
beraber teslim edilmesi zorunludur.  
g. Fen, Mühendislik ve Sağlık alanında sadece WOS-SCIE, SSCI indeksleri tarafından taranan 
dergilerde çıkan eserler, Sosyal bilimler alanında WOS-SCIE, SSCI indekslerinin yanı sıra 
SCOPUS kapsamında taranan bilimsel dergilerin, etki puanı ve kendi alanlarındaki 
sıralamalarını gösterir puanlar ile listelerde yer aldıkları çeyrek dilimin hesaba katılarak 
aşağıda gösterilen formülasyonlar uygulanarak yayın puanı oluşturulur. Fen, Mühendislik ve 
Sağlık Alanı yayın puanı hesaplama: WOS SCIE ve SSCI tarafından taranan dergilerde çıkan 
eserler için: Yayın Puanı= (Log(Dergi JIFP Puanı) x Log(Dergi Etki Puanı)) + Quartile Puanı 
WOS QUARTILE PUANI: Q1= 4 Q2= 3 Q3= 2 Q4= 1 Sosyal Bilimler Alanı Yayın Puanının 
Hesaplama: WOS SCIE, SSCIE indekslerinde taranan dergiler çıkan eserler için: Yayın Puanı= 
[(Log(Dergi JIFP Puanı) x Log(Dergi Etki Puanı)) + Quartile Puanı] x 1,3 SCOPUS tarafından 
taranan indeksinde taranan Yayın Puanı= [(Log(Dergi Cite Score Rank) x Log(Dergi Cite 
Score)) + Hesaplanan Quartile Puanı]x1,3 HESAPLANAN SCOPUS QUARTILE PUANI: Q1 
(SCOPUS Dergi Cite Score: 75-100) =4 Q2 (SCOPUS Dergi Cite Score: 50-74,99)=3 Q3 
(SCOPUS Dergi Cite Score:25-49,99) =2 Q4 (SCOPUS Dergi Cite Score: 0-24,99) = 1 12  
h. Sosyal bilimler alanından WOS-A&HCI ve Eğitim Bilimleri alanında faaliyet gösteren 
araştırmacıların ERIC, British Education Index ve Australian Education Indekslerinde dergi 
performans sıralaması yapılmadığından bu alanda core dergi listesinde çıkan eserlere 
doğrudan yayın puanı olarak 3 puan verilir.  
i. Yazarların eserdeki sırlama ve sorumlu yazar olma durumlarına göre; sorumlu yazar tam 
puan, birinci isim yazar yayın puanının %80’ini ve ortak yazarlıkta ise 5 yazara kadar olan 
yayınlarda yazar sayısına bölünerek çıkan puan, 5 yazardan fazla yazarın olduğu yayınlarda 
ise 5 yazarlı eser puanının uygulanır.  
 
Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Projenin yürürlüğe girebilmesi için yürütücü tarafından 
imzalanmış proje sözleşmesinin BAP Birimine teslim edilmiş olması zorunludur. Proje Rektör 
veya İlgili Rektör Yardımcısı oluru ile yürürlüğe girer. Proje kapsamında yapılan çalışmaları 



içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri 
Yönetim Sistemine yüklenir. Ara ve Sonuç raporları, komisyon/komisyon üyesinin tayin 
edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin kapatılması 
Komisyon tarafından karara bağlanır 
 
Yayın Yükümlülüğü: Çalışmanın sonuçları proje süresince veya kapanış tarihinden sonra en 
geç 2. yıl bitimine kadar araştırma makalesi olarak yayımlanmak zorundadır. Yayınlarda 
aranan şartlar proje çıktıları bölümünde verilmiştir (Projenin başlatıldığı yıldaki Bağımsız 
araştırma proje yayın şartı ile aynı). 
 
 


