SİİRT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2022 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU İLANI
2022 Yılı Bilimsel Araştırma (Münferit) Proje Başvuruları 15 Haziran – 31 Temmuz
(saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında alınacaktır.
Proje başvurusu yapmadan önce http://siubap.siirt.edu.tr/ ana sayfasında mevzuat kısmında
yer alan ve yeni güncellenen Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama
Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu ve Siirt Üniversitesi BAP Yönergesi
detaylı bir şekilde gözden geçirilmeli ve buna göre projelerin hazırlanması gerekmektedir.

Ayrıca Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda
belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.
1.

Projelerde talep edilen her türlü mal ve hizmet alımı gerekçeli ve ayrıntılı olarak
yazılmalıdır. Proje bütçesi hazırlanırken, tüm harcama kalemlerindeki miktarların
ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi gerekmektedir (Muhtelif kırtasiye, sarf, temizlik,
bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde genel ifadelerle yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir).

2.

Makine-teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımları en az bir firmadan alınacak güncel
tarihli proforma fatura ile belgelendirilmelidir. Makine-teçhizat isteklerinde teknik
şartname eklenmelidir.

3.

Yolluk kalemindeki harcamalar gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı olarak belirtilmelidir
(Kaç kişi, ne için, nereye vb. bilgiler yanı sıra kiralanacak veya özel araçlar ile
yapılacak seyahatler için harcanabilecek yakıt miktarı ve ücretinin detaylı bir şekilde
açıklanması gerekmektedir).

4.

Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları ve Araştırmacı
Bilgilendirme Kılavuzu'na uygun olmak şartıyla Bilimsel Etkinliklere sözlü sunum ile
katılım (katılım ücreti hariç) desteklenecektir.

5.

Proje bütçesi hazırlanırken, talep edilen ödeneklerde mutlaka KDV dâhil maliyet
hesaplanmalıdır.

6.

Proje
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sınıflandırılması ve buna göre bütçenin hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
7.

Üniversitemizin belirlemiş olduğu misyon ve vizyon hedefine yönelik olarak YÖK
Öncelikli

Alanlar

Kapsamındaki

(/http://www.sbb.gov.tr/wp-

content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf)
proje önerilerine öncelik verilecektir. Bu doğrultuda hazırlanacak Fen ve Mühendislik
Bilimleri proje önerilerinin; İlimizin ve Bölgemizin bölgesel ve sektörel kalkınmasına
yönelik somut, ekonomik fayda sağlama potansiyeline sahip olması; Sosyal ve Beşeri
Bilimler proje önerilerinin İlimizin ve Bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek
nitelikte olması önem arz etmektedir. Bu bağlamda sunulan Bireysel (Münferit)
projeler için proje bütçesi 30.000,00 TL’yi geçmemelidir.
8.

Proje yürütücülerinin daha önce BAP birimine sunduğu bireysel ve lisansüstü tez
projelerinde elde ettiği çıktılar önem sırasına göre;
a. SCI, SSCI, AHCI,SCI-Expanded, yayınlar veya projeden elde edilen kitap
b. Uluslararası alan indekslerinde taranan dergiler
c. TR-Dizinde taranan dergiler
d. Ulusal hakemli dergiler
e. Uluslararası kongrelerde sunulmuş sözlü bildiri
f. Ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü bildiri
g. Ulusal/Uluslararası kongrelerde sunulmuş poster bildiri

değerlendirilecektir ve çıktı puanı yüksek olan proje yürütücülerinin sunduğu projelere
öncelik tanınacaktır. Ancak proje sonuçlandıktan sonra 2 yıl süresi geçmeyen proje
yürütücüleri için yayın şartı aranmayacaktır. (Not: Birden fazla proje sunan yürütücüler için
sunduğu her projesi ayrı ayrı ele alınacak ve herhangi bir projesinde çıktı elde edilmediyse
veya elde ettiği çıktılarda BAP’a teşekkür edilmediyse proje değerlendirmede öncelik hakkı
tanınmayacaktır.)
Not: Proje çıktılarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için proje yürütücülerinin
BAP otomasyon sistemine BAP ile ilişkili tüm yayınlarını dosyaları ile birlikte
yüklemeleri gerekmektedir. Yükleme aşamasında sorun yaşayan proje yürütücülerinin
ise başvuru aşamasında BAP ile ilişkili tüm yayınlarını dijital ortamda BAP birimine
teslim etmeleri gerekmektedir.

