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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 

GÜDÜMLÜ PROJE (GDP) 
2020 YILI PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI 

 

1. 2020 yılında Güdümlü Projeler (GDP) desteklenecektir. Proje süresi en fazla 36 aydır. 

2. Güdümlü Projeler; Rektörün veya BAP Komisyonu’nun, Üniversitemizin bilimsel araştırma 

altyapısının geliştirilmesi, araştırma potansiyelinin yükseltilmesi veya önem arz eden konularda 

araştırmaların yapılması amacıyla hazırlayacağı veya konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı 

özel projelerdir. 

3. GDP başvuruları 2020 takvim yılı içerisinde herhangi bir tarihte yapılabilir. 

4. GDP başvurusunu proje yürütücüsü yapar. Başvurunun kabul edilmesi ve onaylanması 

durumunda yürütücü, projeyi başarıyla tamamlamadan ikinci kez yeni başvuru yapamaz. Yürütücüler 

yılda bir kez GDP desteği alabilir.  

5. Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin doktorasını bitirmiş üniversitemiz öğretim 

elemanlarının, YÖKSİS üzerindeki bilgilerini güncellemiş olmaları ve görev aldıkları diğer projelerden 

yerine getirilmemiş yükümlülüklerinin bulunmaması şarttır. 

6. Proje başvurusu yapılırken bütçe için Bütçe Harcama Planı oluşturulması ve projenin hangi 

döneminde hangi harcamaların yapılacağının ayrıntılı bir şekilde bu planda belirtilmesi 

gerekmektedir.  

7. Daha önce aynı proje konusu ile kurum dışı kaynaklara başvuru yapılmış ise, kurum dışı 

kaynaklara sunulan projede yer alan personelden, bu projeden üretilen GDP projesi içerisinde yer 

almayanlar var ise, GDP projesi yürütücüsünün bu personelden Feragat Kabul ve Beyan Formu alması 

gerekmektedir. Feragat Kabul ve Beyan Formuna https://bap.isparta.edu.tr/ sayfasında formlar 

sekmesinden ulaşılabilir. 

8. GDP projesi içerisinde yer alan personelin, proje kapsamında ortaya çıkacak fikri ve sınai 

haklar konusundaki hak sahipliği oranını belirten, Hak Sahipliği Beyan Formunu doldurmaları 

gerekmektedir. Hak Sahipliği Beyan Formununa https://bap.isparta.edu.tr/ sayfasında formlar 

sekmesinden ulaşılabilir.  

9. Proje başvuruları gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra BAP Koordinasyon Birimine şahsen 

yapılır. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri BAP 

Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını dikkate 

alarak projenin desteklenmesine karar verir. 

10. Desteklenmesine karar verilen projelerin başlatılabilmesi için Proje Sözleşmesinin Rektör 

ve/veya ilgili Rektör Yardımcısı tarafından onaylanması zorunludur. 

11. Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu 

ise proje bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, 

Komisyonun tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak incelenir ve projenin başarılı 

sayılmasına Komisyon tarafından karar verilir. 

12. Proje raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilinceye kadar 

proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu ilgili projeye ait harcama işlemleri durdurulur. 

13. Uyarıya rağmen rapor sunmayan veya raporu yetersiz (başarısız) bulunan araştırmacılara 

uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar Uygulama Yönergesi Hükümlerine göre BAP Komisyonu 

tarafından belirlenir. 
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14. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her 

türlü yayında, “Bu çalışma Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research 

Fund of the Isparta University of Applied Sciences. Project Number: ….”) şeklinde veya aynı anlama 

gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. 

15. Projenin iptalinin isteği durumunda, yapılan harcamaların yasal faizi ile birlikte BAP Özel 

Hesabına yatırılması ve proje iptali için BAP Komisyonuna başvurulması gerekir. 

 

GDP 2020 Yılı Projeleri Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda, ISUBÜ BAP Uygulama 

Yönergesi esas alınır. 


