
BTAP PROJE 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

T.C.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



ISUBÜ-BTAP PROJELERİ UYGULAMA 

ESASLARI

 ISUBÜ-BTAP (Bilimsel ve Teknolojik araştırma 
projeleri) uygulama esasları her yıl 15 mart 
tarihine kadar bap.isparta.edu.tr adresinden 
yayınlanır.

 Bu açıklama dosyası 02/03/2020 tarihinde 
güncellenen BTAP uygulama esaslarına göre 
hazırlanmıştır. 



Proje Başvurusu

BTAP başvurusu yapabilmek için aynı proje

konusu / başlığı / içeriği ile TÜBİTAK ARDEB

Araştırma Projeleri veya TAGEM, Avrupa

Birliği ve Bakanlık Destekleri gibi kurum dışı

kaynaklarla desteklenen projeler kapsamında

yürütücü olarak proje başvurusu

gerçekleştirmiş ve başvurusunun biçimsel

incelemeyi geçerek bilimsel değerlendirmeye

alınmış olması gerekir.



Başvuru Dönemleri

 BTAP başvuruları Bahar Yarıyılında 13 Nisan 2020 - 27 Nisan 2020,

 Güz Yarıyılında ise 12 Ekim 2020 - 02 Kasım 2020 tarihleri arasında 
olmak üzere yılda iki kez yapılır.



BAP sistemi 
üzerinden 

başvuru alınır

BAP Uzman personeli proje belgelerini inceler eksik 
varsa yürütücüden tamamlaması ister. 

Proje 
hakemleri 
belirlenir

ISUBÜ BAP Komisyonunda yer alan, proje konusunda 
uzman üyeler proje hakemlerini belirler. Hakemler 
ISUBÜ dışından, bir tanesi yürütücüsü tarafından 
önerilen listeden seçilirken diğeri görevlendirilen 

komisyon üyesi tarafından belirlenir. 

Proje 
sıralamasının 
oluşturulması

İki hakem tarafından gönderilen Proje Hakem 
Değerlendirme Formunda yer alan puanların aritmetik 
ortalaması dikkate alınarak projelerin puan sıralaması 

oluşturulur. 

Desteklenen 
projelerin 

belirlenmesi

Üniversite rektörlüğü tarafından belirlenen bütçe 
doğrultusunda desteklenecek proje sayısı belirlenir ve 

proje sıralamasında en yüksek puandan başlanmak 
üzere belirlenen sayıdaki projelerin desteklenmesine 

karar verilir. 

BTAP Projeleri Değerlendirme Süreci



T.C.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü

Proje Değerlendirme Formu

Proje Başlığı:

Proje Yürütücüsü:

Önerilen Bütçe: Hakem Tarafından Önerilen Bütçe:

Önerilen Süre: Hakem Tarafından Önerilen Süre:

DEĞERLENDİRME Puan Aralığı Hakem Puanı

1)

Projenin Özgün Değeri                                                                                                        

Bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya 

problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji 

alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır.

0-30

2)

Yöntem

Projede kullanılması öngörülen materyal(ler), yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf 

yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne 

kadar uygundur? 

0-30

3)

Yapılabilirlik

Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler) dikkate alındığında nitelik ve nicelik yönünden ne 

ölçüde yeterli ve uygundur?

Projede öngörülen iş-zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi ve başarı ölçütleri 

ne kadar uygulanabilir ve ölçülebilir/izlenebilirdir? Öngörülen proje süresi uygun/uzun/kısa mıdır?

Projenin yürütüleceği birim projenin yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana (laboratuvar, cihazlar, 

elektronik ortam vb.) ne ölçüde sahiptir?

0-20

4)

Yaygın Etki

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı model, 

lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji 

alanlarında kullanılabilme vb. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına 

bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

0-20

Toplam Puan:

Hakem Görüşleri

Önemli Not: BTAP başvurularının kabul edilebilmesi için daha önce kurum dışı (TÜBİTAK, TAGEM vb.) arge desteklerine başvuru yapılmış olması 

gerekmektedir. İncelemekte olduğunuz proje önerisi formunda kurum dışına sunulan projenin özet bilgileri ve BTAP'nin kurum dışı projeyle ilişkisi 

açıklanmıştır. Değerlendirmenizde kurum dışı destek kuruluşuna sunulan proje ile BTAP'nin ilişkili olup olmadığı belirtilmelidir. Bu ilişki proje içeriğinin 

aynı olması veya bir kısmını (bazı iş paketleri veya ortak amaç ve yöntem gibi) kapsaması şeklinde olabilir. 

Not: Uygun görülmeyen sarf malzeme, makine-teçhizat alımları, yolluk vb. kalemler ile ilgili kısaca açıklama yapılabilir.

Değerlendirmeyi Yapan Hakem

Unvanı, Adı Soyadı:

Tarih:

Proje Değerlendirme Formu




