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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

HIZLI DESTEK PROJELERİ (HP) UYGULAMA İLKELERİ 
 

 

I.TANIM 

Yönergenin 3.maddesinde tanımlanan projelerdir.  

II. AMAÇ 

Hızlı Destek Projeleri programı yeni özgün bir çalışma ile halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya 
çıkan bir tıkanıklığı aşmayı, bir sorunu çözmeyi ya da bu çalışmalarına yeni bir boyut ve değer kazandırmayı 
hedefleyen, düşük bütçeli araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bütçesi BAPUM Komisyonu 
tarafından gelişen koşul ve ihtiyaçlara göre her yıl belirlenir.  

III. DESTEK KAPSAMI 

1. Proje bütçesinde sadece mal (makine-teçhizat, sarf malzemesi)  ve hizmet alımları gider ile 
araştırmacının kullanmakta olduğu bir cihazın proje için gereken parçasının temini için 
destek isteminde bulunulabilir. Bunlar dışında personel, yolluk, kırtasiye, bilgisayar ve telif 
ya da kongre katılımı için destek sağlanmayacaktır.   
 

2. Ek bütçe sağlanamaz. 
 

3. Proje başvuruları yılın herhangi bir döneminde kabul edilir. 
 

4. Proje süresi üst sınırı 1 (bir) yıl olup, ek süre istenemez.  
 

5. Değerlendirme BAPUM Komisyonu tarafından yapılır ve desteklenmesi kabul edilen 
projeler için satın alma işlemleri 1 (bir) ay içinde başlatılır. Zorunlu nedenlerle belirlenen 
sürede satın alma işlemleri başlatılamayan projeler için, gecikme süresi, proje süresine 
eklenebilir. 
 

6. Bir araştırmacı bir yıl içinde en çok 1( bir) Hızlı Destek Projesi alabilir.  
 

IV. PROJE BAŞVURUSU 

Hızlı Destek Projesi  için başvuru BAPUM yönergesindeki kurallara göre hazırlanmış bir başvuru dosyası ile 
yapılır. Başvuruda Proje Başvuru Formu (Ek-2) kullanılır.  
 

V. DEĞERLENDİRME 

Formatına uygun hazırlanmış Hızlı Destek Projesi kapsamındaki projeler BAPUM Komisyonu tarafından 
öncelikle değerlendirilerek karara bağlanır.  

Değerlendirme ölçütleri şunlardır: 

1. Projenin özgünlüğü ve tutarlılığı 
 

2. Proje yürütücüsünün araştırma performansı ve projenin ilgi alanı ile uyumu (Proje 
yürütücüsünün Fen ve Sağlık alanında ISI, SCI, SSCI, SCIE kapsamındaki yayın 
organlarında, son beş yılda en az bir (1) yayınının olması; Sosyal Bilimler alanında son beş 
yılda SSCI, AHCI, SCIE kapsamındaki yayın organlarında en az bir (1) yayını veya hakemli 
dergilerde iki (2) yayın yapmış olması şartı aranır. 

 
 

3. Projede istenen desteğin gerekçesi ve tutarlılığı. 

Desteklenmesi uygun bulunan projeler onaylandıktan sonra, proje yürütücüsü bilgilendirilerek Proje 
Sözleşmesi (EK-5)  imzalanır. BAPUM ödeneklerinin çok daraldığı durumlarda, proje yürütücüsüne bilgi 
verilerek, proje satın alma işlemleri zorunlu olarak geciktirilebilir. 

VI. İZLEME 

Yürütücü, proje bitiminde sonuç raporunu verir. Projeden kaynaklanan yayın ve sunumlar sonuç raporuna 
eklenir. Sonuç raporu verildikten sonra çıkan yayınlar rapora eklenmek üzere BAPUM Koordinasyon Birimine 
iletilmelidir. Sonuç raporu Komisyonca görüşülüp karara bağlanır. 

Hızlı Destek Projesi uygulama ilkelerinde yer almayan diğer konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi kuralları geçerlidir. 
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