
SDÜ LİSANS ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA DESTEK PROJELERİ ESAS VE USULLERİ 

1. Programın Amacı 
Programın amacı, SDÜ’de öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla 
destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmektir. Program aynı zamanda öğrencilerin bilimsel 
alanda gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Başvuru takvimi ve proje detayları BAP 
komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

2. Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi 
2.1.Destek Kapsamı 

Başvuru sahibi proje önerisiyle, TÜBİTAK 2209 A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı, 2209 B- Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı, 
BİGG, Proje Pazarı ve Teknofest gibi programlara başvuru yapmak zorundadır. 

Bu program kapsamında SDÜ’de öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerine hazırladıkları 
araştırma projelerinin gerektirdiği kırtasiye giderleri için destek sağlanır. 

Söz konusu bütçe kalemlerinin proje ile ilişkisi ve uygunluğu proje değerlendirme komitesi 
tarafından onaylanmak zorundadır. 

2.2.Destek Miktarı ve Süresi 
• Destek üst limiti 2.500 TL’dir.  
• Destek süresi en çok 6 aydır.  
• Araştırma desteği bütçesi için ek ödenek verilmez. 
• Kırtasiye gideri en fazla 500 TL’ye kadar desteklenebilir. 
• Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihinden sonra ek süre ve ek ödenek talebi 

yapılamaz,  
• Projenin kabul alması halinde proje süresince başvuru sahibi öğrenciler SDÜ Ön 

Kuluçka Merkezi ve SDÜ Prototip Atölyesi’ni kullanma hakkı kazanır, 
• Destek alan öğrencilerin, destek kararının ilan edilmesini takip eden en çok 6 ay içinde, 

lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamaları ve projenin kapanması için 
TUBİTAK 2209 A, 2209 B, BİGG, Proje Pazarı veya Teknofest programlarından birine 
başvurmuş olmaları gerekmektedir.   

3. Başvuru Koşulları, Başvuru Yöntemi ve İstenilen Belgeler 
3.1.Başvuru Koşulları 

• Projeye başvuracak öğrencilerin lisans öğrenimi görüyor olması gerekir. Artık yıl 
okuyanlar, hazırlık sınıfı öğrencileri  ve 4. sınıfın ikinci döneminde olan öğrenciler 
başvuramazlar. 

• Projede yer alacak araştırmacıların lisans genel not ortalamasının 2.00’ın altında 
olmaması, 

• Projede yer alacak araştırmacıların TÜBİTAK 2209 A, 2209 B Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Proje Programları, BİGG, Proje Pazarı veya Teknofest programlarından 
birine başvurmayı taahhüt etmesi, 

• Projenin akademik ve sanayi danışmanları mentorluğunda ve yürütücülüğünde 
yapılıyor olması, 



• Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması ve birden fazla projede yer 
alınmamış olması gerekmektedir. 

• Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir. 
• Lisans öğrencileri programa bireysel veya ekip halinde başvuru yapabilirler. Bir projede 

proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir. 
• Projede lisans öğrencileri “Araştırmacı” olarak yer alabilirken, projeye danışmanlık 

yapan öğretim üyesi “Proje Yürütücücü” olarak yer alabilecektir. 
3.2.Başvuru Belgeleri 

• Proje Öneri Formu 
• Bölüm Onay Yazısı 
• Projede yer alan araştırmacıların güncel tarihli onaylı transkripti 

3.3.Başvuru Yöntemi 

Programa son başvuru tarihi ilan metninde belirtilir. Başvurular, bapsis.sdu.edu.tr adresi 
üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.  

4. Değerlendirme ve Destek Kararı 

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir. 

4.1. Ön Değerlendirme 

Ön değerlendirme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarını 
sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenen formatta olmayan, son başvuru tarihine kadar 
sisteme girilen fakat onaylanmayan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön 
değerlendirmede elenerek iade edilir. 

4.2.Bilimsel Değerlendirme 

Ön değerlendirmeden geçen başvurular, proje önerisi değerlendirme komitesi tarafından 
bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Proje önerisi değerlendirme komitesi; proje 
konusuyla ilgili anabilim dalındaki 3 öğretim üyesi, Prototip Atölyesi bünyesinden 1 öğretim 
üyesi, Teknoloji Transfer Ofisinden 1 öğretim elemanı olmak üzere toplamda 5 üyeden 
oluşmaktadır. 

Proje önerileri; 

• Özgün değer/amaç ve hedefler, 
• Yöntem, 
• Proje Yönetimi 
• Yaygın etki kriterleri göz önüne alarak değerlendirilmektedir. 

Değerlendirme sonuçları ve destek kararı son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 
duyurulacaktır. 

5. İzleme ve Sonuçlandırma 
• Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen çalışma planı doğrultusunda, raporlarını 

proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde BAP’a iletmekle yükümlüdür.  
• Proje kapsamında yapılan harcamalar fatura ile belgelendirilmelidir. 



• Sonuç raporunun proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihini izleyen 30 gün içinde 
TÜBİTAK 2209 A, 2209 B Üniversite Öğrencileri Araştırma Programı, BİGG, Proje 
Pazarı ve Teknokent programlarından birine yapılan başvuru belgelerini ekleyerek 
gönderilmesi gerekmektedir.  

• Sonuç raporuyla birlikte belirtilen programlara başvuru belgeleri eklenen projeler 
kapatılacaktır. 

 
6. Etik Kurallar 

Proje sözleşmesinde imzası olan kişiler projenin yürütülmesi esnasında evrensel nitelikli 
bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Etik kurallara aykırı 
davranılması halinde, ilgililer hakkında SDÜ Etik Kurul Yönetmeliği hükümleri uyarınca 
işlem yapılır. 

 


