PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ

DESTEKLERİ

Proje Kodu: 1901-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
Destekleme Programı Projeleri
Proje Özelliği: Proje yürütücülerinin OMÜ içinden veya dışından araştırmacılarla birlikte
veya tek başlarına hazırladıkları bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren kişisel
veya disiplinler arası projelerdir.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimine bağlı olarak dönemsel yapılır.
Proje Süresi: Ek süre dahil en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 1901 kodlu Projeler bütçe üst sınırın 100.000,00 TL’dir. Üniversitemiz
Öncelikli Alanlarından başvuru yapıldığı takdirde, 100.000,00 TL üzeri ve 200.000,00 TL
altında olan proje başvuruları, BAP Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır.
Önemli Notlar:
• Proje yürütücüsünün devam eden, araştırma projelerinin sayısı ikiden fazla olamaz.
• BAP Komisyon kararı ile ek süre 12 ayı, ek ödenek ise toplam proje bütçesinin %50 sini
geçemez. Projenin ek süresi içinde ek ödenek verilmez.
• 1901 kodlu Bilimsel Araştırma Projelerinde Personel çalıştırılabilir. Personel çalıştırma
süresi en fazla 10 aydır. Yükseklisans ve Doktora öğrencisi çalıştırılabilir.

Proje Kodu: 1902-Başlangıç Programı Projeleri
Proje Özelliği: Son 3 yıl içinde atanmış Yardımcı Doçentlerin üniversitemize uyumunu
kolaylaştırmak ve eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliği
programıdır.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimi ile kısıtlı olmayıp, her zaman yapılır.
Proje Süresi: Proje süresi ek süre dahil en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: Bütçe üst sınırı ek ödenek dahil 15.000,00 TL’dir.
Önemli Notlar:
• BAP Komisyon kararı ile ek süre 12 ayı, ek ödenek ise bu tür projeler için belirlenen
azami destek miktarını aşmamak kaydı ile toplam proje bütçesinin %50 sini geçemez.
Projenin ek süresi içinde ek ödenek verilmez.
• Destek kapsamında bilgisayar, yazıcı, kitap ve araştırma projesi için gerekli
malzemeler ile Kongre Katılım ve Donanım desteği verilebilir. 1902 kodlu Başlangıç
Programı Projesine talep edilen “kongre katılım ve donanım desteği” proje ödeneğinin
%40’ını geçemez.
• Öğretim üyesi 1902 kodlu Başlangıç Programı Proje desteğinden yürütücü olarak
sadece 1 kere yararlanır ve aynı anda birden fazla proje başvurusunda bulunamaz.

Proje Kodu: 1903-Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını
Destekleme Programı Projeleri
Proje Özelliği: Proje yürütücülerinin sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattığı
öncelikli projelerdir.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimi ile kısıtlı olmayıp, her zaman yapılır.
Proje Süresi: Proje süresi ek süre dahil en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: Toplam Bütçenin %75’i BAP, %25’i sanayici kuruluş desteği tarafından
karşılanmalıdır.
Önemli Notlar:
• BAP Komisyon kararı ile ek süre 12 ayı, ek ödenek ise toplam proje bütçesinin
%50’sini geçemez. Projenin ek süresi içinde ek ödenek verilmez.
• Proje yürütücüsünün devam eden 1903 kodlu Sanayi ile İşbirliği Araştırmalarını
Destekleme Programı Projeleri için sayı sırlaması yoktur.

Proje Kodu: 1904-Lisansüstü Tezleri Destekleme
Programı Projeleri
Proje Özelliği: Birimler bünyesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta/dişte
uzmanlık tezlerini desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimi ile kısıtlı olmayıp, her zaman yapılır.
Proje Süresi: Proje süresi ek süre dahil en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 1904 kodlu Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projelerinde proje
bütçe limitleri 1904-A kodlu Yüksek lisans Tez Projeleri için ek ödenek dahil 10.000,00
TL, 1904-B kodlu Doktora ve 1904-C kodlu Tıpta/Dişte Uzmanlık Projeleri için ek ödenek
dahil 15.000,00 TL’dir.
Önemli Notlar:
• BAP Komisyon kararı ile ek süre 12 ayı ve ek ödenek ise bu tür projeler için belirlenen
azami destek miktarını aşmamak kaydı ile toplam proje bütçesinin %50’sini geçemez.
Projenin ek süresi içinde ek ödenek verilmez.
• 1904 kodlu “Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri’nde, tez öğrencisinin
araştırma becerisi yükümlülükleri çerçevesinde yer alan faaliyetler için “hizmet alımı”
yapılmasına destek verilmez.
• Proje yürütücüsünün devam eden, Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri
için sayı sınırlaması yoktur.

Proje Kodu: 1905-Tamamlayıcı Destek Projeleri
Proje Özelliği: OMÜ bütçesi dışından, ulusal veya uluslararası kaynaklardan, araştırma
projesi bazında kaynak getiren proje yürütücülerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi
kaynaklarından ek destek sağlanan projelerdir.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimi ile kısıtlı olmayıp, her zaman yapılır.
Proje Süresi: Proje süresi ek süre dahil en fazla 12 aydır.
Proje Bütçesi: 1905 kodlu projelerine yapılacak destek miktarı başka kaynaklardan
sağlanan maddi destek tutarının %30’unu geçemez.
Önemli Notlar:
• Proje yürütücüsünün devam eden 1905 kodlu Tamamlayıcı Destek Projeleri için sayı
sınırlaması yoktur.
• BAP Komisyon Kararı ile ek ödenek 1905 kodlu Proje bütçesinin % 50’sini geçemez.

Proje Kodu: 1906-Araştırma Altyapısını Destekleme
Programı Projeleri
Proje Özelliği: Proje yürütücülerinin, birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını
geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimine bağlı olarak dönemsel yapılır.
Proje Süresi: Proje süresi, “Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri’nin
teklifinde 24 ay, ek süre dahil en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 1906 kodlu “Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri’nde
bütçe sınırlaması yoktur.
Önemli Notlar:
• BAP Komisyon kararı ile ek süre 12 ayı, ek ödenek ise toplam proje bütçesinin
%20’sini geçemez. Projenin ek süresi içinde ek ödenek verilmez.
• 1906 kodlu “Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri’ne “yolluk” faslından
ödenek tahsisi yapılmaz.
• Proje yürütücüsünün devam eden, “Araştırma Altyapısını Destekleme Programı
Projeleri” sayısı 2’den fazla olamaz.

Proje Kodu: 1907-Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme
Programı Projeleri
Proje Özelliği: OMÜ öğretim üyelerinin verdikleri derslerle ilgili eğitim ve öğretim
kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla hazırladıkları projelerdir.
Ayrıca OMÜ öğretim elemanlarının bilimsel niteliklerini artırmaya yönelik projeler de bu
kapsamdadır.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimine bağlı olarak dönemsel yapılır.
Proje Süresi: “Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projeleri ”nin teklifinde 24
ay, ek süre dahil en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 1907 kodlu “Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projeleri”nde
bütçe sınırlaması yoktur.
Önemli Notlar:
• BAP Komisyon kararı ile ek süre 12 ayı, ek ödenek ise toplam proje bütçesinin
%20’sini geçemez. Projenin ek süresi içinde ek ödenek verilmez.
• 1907 kodlu “Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projeleri”ne “yolluk”
faslından ödenek tahsisi yapılmaz.
• Proje yürütücüsünün devam eden, Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı
Proje sayısı 2’den fazla olamaz.

Proje Kodu: 1909-A-Danışmanlık Projeleri
Proje Özelliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensubu tam zamanlı öğretim üyelerinin
başka kurum ve kuruluşlara mevcut bilgi ve birikimlerini danışmanlık kapsamında
aktardıkları türden projelerdir.
Başvuru Tarihi: Her zaman.
Süreç:
• Bu gruptaki projelerin değerlendirilmesi BAP Komisyonu tarafından yapılmaz.
Projelere başvuru yapacak öğretim üyeleri, BAP Otomasyon sistemi üzerinden
başvurularını gerçekleştirir. Proje Başvurusu OMÜ Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir. OMÜ Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek fiyat tespiti yapılan ve
onaylanan başvuru dosyası, yürütücüye ve ilgili birimlere uygulanmak üzere gönderilir.
• 1909-A kodlu projeler ile ilgili ödemeler, rektörlük döner sermaye işletmesi müdürlüğü
üzerinden gerçekleştirilir.

Proje Kodu: 1909-B-Eğitim Projeleri
Proje Özelliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensubu tam zamanlı öğretim üyelerinin
başka kurum ve kuruluşlara mevcut bilgi ve birikimlerini, konuyla ilgili eğitim faaliyeti
(kurs, seminer, konferans vb.) kapsamında aktardıkları türden projelerdir.
Başvuru Tarihi: Her zaman.
Süreç:
• Bu gruptaki projelerin değerlendirilmesi BAP Komisyonu tarafından yapılmaz.
Projelere başvuru yapacak öğretim üyeleri, BAP Otomasyon sistemi üzerinden
başvurularını gerçekleştirir. Proje Başvurusu OMÜ Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir. OMÜ Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek fiyat tespiti yapılan ve
onaylanan başvuru dosyası, yürütücüye ve ilgili birimlere uygulanmak üzere gönderilir.
• 1909-B kodlu projeler ile ilgili ödemeler, rektörlük döner sermaye işletmesi müdürlüğü
üzerinden gerçekleştirilir.

Proje Kodu: 1909-C-Kontratlı Ar-Ge Danışmanlık Projeleri
Proje Özelliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensubu tam zamanlı öğretim üyelerinin ArGe faaliyetini ağırlıklı olarak ilgili firmada gerçekleştiği, akademisyenin danışmanlık, bilgi
ve/veya yönlendirme desteği verdiği projelerdir. Genellikle Ar-Ge’nin sonucundan
(başarısından) ilgili firma sorumludur. 1501, 1507, 1511 projeleri gibi proje destekleri
çerçevesinde yapılan Arge faaliyetleri de Ar-Ge Proje Danışmanlığı kapsamında
değerlendirilmektedir.
Başvuru Tarihi: Her zaman.
Süreç:
• Bu gruptaki projelerin değerlendirilmesi BAP Komisyonu tarafından yapılmaz.
Projelere başvuru yapacak öğretim üyeleri, BAP Otomasyon sistemi üzerinden
başvurularını gerçekleştirir. Proje Başvurusu OMÜ Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir. OMÜ Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek fiyat tespiti yapılan ve
onaylanan başvuru dosyası, yürütücüye ve ilgili birimlere uygulanmak üzere gönderilir.
• 1909-C kodlu projeler ile ilgili ödemeler, rektörlük döner sermaye işletmesi müdürlüğü
veya TTO üzerinden gerçekleştirilebilir.
• 1909-C kodlu projeler, öğretim üyesinin sanayi projesinde yer aldığını gösteren,
TTO'nun da bu sözleşmenin bir tarafı olarak imzasının bulunduğu sanayi ile üniversite
ya da TTO arasında imzalanan kontratlı “Ar-Ge Danışmanlık” proje sözleşmesi
imzalanır.

Proje Kodu: 1909-D-Ar-Ge Proje Ortaklığı
Proje Özelliği: Ar-Ge faaliyetinin tamamı veya bir kısmının; TTO veya yetkilendirilmiş
tüzel kişilik (Üniversitenin yönetiminin söz sahibi olduğu şirket) bünyesinde üniversite
mensubu akademisyen ve ekibi tarafından gerçekleştirildiği projelerdir. San-tez, 1505 gibi
proje destekleri çerçevesinde yapılan Arge faaliyetleri de Ar-Ge Proje Ortaklığı kapsamında
değerlendirilmektedir.
Başvuru Tarihi: Her zaman.
Süreç:
•

•
•

Bu gruptaki projelerin değerlendirilmesi BAP Komisyonu tarafından yapılmaz. Projelere
başvuru yapacak öğretim üyeleri, BAP Otomasyon sistemi üzerinden başvurularını
gerçekleştirir. Proje Başvurusu OMÜ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. OMÜ
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek fiyat tespiti yapılan ve onaylanan başvuru dosyası,
yürütücüye ve ilgili birimlere uygulanmak üzere gönderilir.
1909-D kodlu projeler ile ilgili ödemeler, rektörlük döner sermaye işletmesi müdürlüğü veya
TTO üzerinden gerçekleştirilebilir.
1909-D kodlu projelerde Ar-Ge faaliyetinin başarısından ilgili tüzel kişilik ve ilgili akademik
ekip sorumlu olup tüzel kişilik tarafından Ar-Ge sonucunun başarısını taahhüt eden “Ar-Ge
Hizmet Sağlayıcılığı” sözleşmesi imzalanır. Projelerin TTO aracılığıyla başlatıldığını NET
olarak gösteren yazışmalar, e-postalar, danışmanlık sözleşmeleri vb. diğer belgeler, proje
yürütücüsünün/danışmanının TTO tarafından desteklendiğini beyan ettiği imzalı belgeler vb.
olmalıdır. Kanıt belgelerin her birinin “Rektör onaylı” olması gerekmektedir.

Proje Kodu: 1910-Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
(SUVAM) Dış Kaynaklı Araştırma Projeleri
Proje Özelliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinin, OMÜ dışı kurum ve
kuruluşlar tarafından desteklenen ve OMÜ-SUVAM’da gerçekleştirilen projelerdir.
Başvuru Tarihi: Her zaman.

Süreç:
• Bu gruptaki projelerin değerlendirilmesi BAP komisyonu tarafından yapılmaz.
• Bu projelerin yürütülmesi ve onurlandırma ile ilgili usul ve esaslar “Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dış Kaynaklı Araştırma Projeleri
ve Onurlandırma Yönergesi” ile belirlenir. Bu projelerin sekreterya hizmetleri
Rektörlük tarafından yürütülür.

Proje Kodu: 1911-Kariyer Programı Projeleri
Proje Özelliği: Doktora/Sanatta yeterlilik/Tıpta uzmanlık derecesini başka bir üniversitede
tamamlamış, doktora derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içerisinde başvuran, doçent ve
üstü akademik unvana sahip olmayan öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme
projelerini kapsayan programdır. Yeni öğrenci almış ve 5 yılını geçmemiş birimlerde
çalışan öğretim üyeleri için doktorasını farklı kurumda yapması şartı aranmamaktadır.
Başvuru Tarihi: Proje başvuru takvimine bağlı olarak dönemsel yapılır.
Proje Süresi: Proje süresi, ek süre dahil en fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi: 1911 kodlu projeler için bütçe üst sınırı ek ödenek dahil 80.000,00 TL’dir.
Önemli Notlar:
• BAP Komisyon kararı ile ek süre 12 ayı, ek ödenek ise bu tür projeler için belirlenen
azami destek miktarını aşmamak kaydı ile toplam proje bütçesinin %50’sini geçemez.
• Projenin ek süresi içinde ek ödenek verilmez.
• Öğretim üyesi 1911 kodlu Kariyer Programı Proje desteğinden yürütücü olarak sadece
1 kere yararlanır ve aynı anda birden fazla proje başvurusunda bulunamaz.

PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
DESTEK ŞARTLARI

Dış Destek Belgesi Şartı
 1901 kodlu (Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı projeleri),

1903 kodlu (Sanayi ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri)
1904 kodlu (Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri) ve
1911 kodlu (Kariyer Programı Projeleri) projeleri başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için,
Proje yürütücüsünün;
1. Üniversite dışı destekli bir proje yürütüyor olması ve belgelemesi veya
2. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna başvuruda bulunmuş olduğu
projesinin, Dış Kaynaklarda kabul edilmediğini belgelemesi gerekmektedir.
 1904 kodlu Yüksek Lisans tezlerinde 3.000,00 TL, Doktora, Tıpta/Dişte

Uzmanlık tezlerinde ve 1901 kodlu Bilimsel Araştırma Projelerinde 5.000,00
TL ya kadar, verilen projelerde dış destek belgesi şartı aranmamaktadır.

Bilimsel Yayın Şartı
 Öğretim elemanlarının yürütücülüğünü yaptığı her bir proje için,

1901 kodlu-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı
projelerinden,
1904-A kodlu son üç Yükseklisans tez projelerinden,
1904-B kodlu Doktora ve,
1904-C kodlu Tıpta/Dişte uzmanlık tez projelerinden, proje bittiği
tarihten itibaren üç yıl içerisinde SCI, SCI-Exp. SSCI kapsamındaki
dergilerde en az 1 yayın yapılması şartı aranmaktadır.
 Eğer yayın üretilmediyse; 1901 kodlu, 1904-A kodlu, 1904-B kodlu ve
1904-C kodlu proje başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

