
Proje Türü    Tanım    Bütçe    
Kongre Katılım 

Desteği    Ara Rapor    
Proje Süresi(En 

Fazla)   
   

Proje Çıktı ve Yayın Şartları   
Genel Araştırma Projeleri* 

(GAP)   
Öğretim üyeleri ile doktora ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 

araştırmacıların bilimsel araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini içeren 

projelerdir.   

   
75.000.-TL   

    
    Var   
•Avrupa ve Yakın   
Kıta: 10.000.-TL   
   
•ABD ve Uzak Kıta:   
15.000.-TL   
   

   
6 ayda bir   

     
24  

Proje bitiş tarihinden itibaren 18 ay 

içerisinde yayınlanmış en az 1 adet 

araştırma makalesi  (Scopus İndeksine 

göre Q1 Dergide)     

Lisans Öğrencisi Katılımlı   
Araştırma Projeleri (LÖKAP)*   

Üniversitemizin lisans düzeyinde 

eğitim verilen birimlerinin örgün 

öğretin programlarına kayıtlı olan 

öğrencilerinin araştırma ve 

faaliyetlere özendirilmesi ve 

araştırma yapmaya teşvik edilmesi 

amacıyla, proje takımlarına yönelik 

oluşturulmuş araştırma projeleridir.   

40.000.-TL       Yok   6 ayda bir     24  Üniversitemizi Uluslararası bir 

organizasyonda temsil ettiğine dair belge   

Lisansüstü Tez  
Projeleri(TEZ) Yüksek Lisans 

**  

Yüksek Lisans tezlerini kapsayan ve 

tez danışmanının yürütücülüğünde 

öğrencileri ile yürüttükleri araştırma 

projeleridir.    

YL:12.500.-TL    
     

Araştırma Görevlileri 

için var   
•Avrupa ve Yakın  
Kıta: 4.000.-TL   
   
•ABD ve Uzak Kıta:   
6.000.-TL   

Yok   Normal Öğrenim   
süresi içerişinde 

harcama 

yapılabilmekte ve 

öğrenci mezun olana 

kadar proje süresi 

uzatılabilmektedir.   

Mezun olmuş olmak.   

Lisansüstü Tez  
Projeleri(TEZ) -Doktora**  

Doktora tezlerini kapsayan ve tez 

danışmanının yürütücülüğünde 

öğrencileri ile yürüttükleri araştırma 

projeleridir.  

Doktora: 30.000.TL    
+     
30.000 TL (Burs  
Desteği)   

Araştırma Görevlileri  
için var   
   
•Avrupa ve Yakın  
Kıta: 4.000.-TL   
   
•ABD ve Uzak Kıta:   
6.000.-TL   

Tez İzleme 
Komitesi 
Raporları Ara 
Rapor olarak   
Değerlendirilir.   

Normal Öğrenim   
süresi içerişinde 

harcama 

yapılabilmekte ve 

öğrenci mezun olana 

kadar proje süresi 

uzatılabilmektedir.   

Mezun olmuş olmak.    
   
Desteklenen Doktora Tez    
(eğer burs desteği verilmiş ise) projesi 

kapsamında, proje sonuçlandıktan sonra en 

geç iki yıl içerisinde, Scopus indeksi 

kapsamında yer alan ve en az bir tanesi  
Q1 olmak üzere 2 adet Q1 veya Q2 
dergilerde yayınlanmış araştırma 
makalesi.     
   

*  Araştırmacılar eş zamanlı olarak aynı türde birden fazla proje yürütemezler. Lisansüstü Tez Projeleri bu kapsamın dışındadır. 

**Araştırmacılar; aynı anda dördü bölüm içerisindeki akademik performans değerlendirmesine göre olmak üzere toplamda en fazla altı adet Lisansüstü Tez 

Projesinde yürütücü olarak görev alabilirler. 


