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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 
LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (LTP) UYGULAMA İLKELERİ 

 
I. TANIM 
Yönergenin 3. maddesinde tanımlanan projelerdir.  
II. AMAÇ 
Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek için 
çalışmanın sonuçlarını ISI ve benzeri indeksler kapsamındaki yayın organlarında yayınlamaya ya da patent 
almaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikteki araştırma 
projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
 
III. DESTEK KAPSAMI 

1. Proje için gerekli olan tüm giderler her yıl komisyonca belirlenen bütçeyi aşmamak koşulu ile 
desteklenebilir.  

2. Ek bütçe sağlanamaz. 
3. Proje süresi en fazla 2 yıl olup, 1 yıl ek süre istenebilir. 

 
IV. PROJE BAŞVURUSU 

LTP için başvuru BAPUM yönergesindeki kurallara göre hazırlanmış 1 adet başvuru dosyası ile yapılır. 
Başvuruda Proje Başvuru Formu (Ek-1) kullanılır. Proje başvuruları yılda iki kez kabul edilir. Proje başvuru 
dönemleri BAPUM Komisyonu tarafından belirlenir. 

V. BAŞVURU KOŞULLARI 
a. Projenin yürütücüsü lisansüstü öğrencinin tez danışmanı olmalıdır. 
b. Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin tez konuları bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulunda 

kabul edildikten sonra söz konusu Enstitü Yönetim Kurul Kararı ile başvuru yapabilir. 
c. Tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik öğrencileri tez konuları Anabilim dalı 

akademik kurul kararından geçtikten sonra ilgili Akademik Kurul Kararı ile başvuru yapabilir. (Bu 
projeler Lisansüstü Tez Projesi (Doktora)  gibi değerlendirilir.)  

d. Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora/yüksek lisans/ Tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik yada diş 
hekimliğinde uzmanlık öğrencileri için proje kabul edilmez.  

 
VI. DEĞERLENDİRME 
Formatına uygun hazırlanmış projelerin değerlendirmesi ilgili en az bir hakem tarafından değerlendirilir. 
Projenin karara bağlanması BAPUM Komisyonu tarafından yapılır.   
Değerlendirme ölçütleri şunlardır: 

1. Projenin özgünlüğü ve tutarlılığı 
2. Projede istenen desteğin gerekçesi ve tutarlılığı 
3. Proje ekibinin bilimsel performansı ve yeterliliği 

Desteklenmesi uygun bulunan projeler onaylandıktan sonra, proje yürütücüsü bilgilendirilerek Proje Destek 
Sözleşmesi (EK-5)  imzalanır. 
VII. İZLEME 

Proje ekibi proje bitiminde sonuç raporunu verir. Süresi 1 yıldan fazla olan projeler için gelişme raporu 
verilmelidir.    

Projeden kaynaklanan yayın ve sunumlar sonuç raporuna eklenir. Sonuç raporu verildikten sonra çıkan 
yayınlar rapora eklenmek üzere BAPUM Koordinatörlüğüne iletilmelidir.  BAPUM Komisyonu’na gelen 
gelişme raporu ve sonuç raporu BAPUM Komisyonunca karara bağlanır.   

Proje yürütücüsü ve araştırmacılar projeden kaynaklanan bilimsel ve etik hak ve sorumluluklar açısından eşit 
haklara sahiptirler. 

LTP Uygulama İlkelerinde yer almayan diğer konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi geçerlidir. 


