ATILIM ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
HIZLANDIRILMIŞ PROJE DESTEKLERİ UYGULAMA ESASLARI

TANIM:
Konusu bakımından özgün, toplam bütçesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından her
yıl belirlenen üst sınırı geçmeyecek şekilde düzenlenmiş, kabul veya red kararı kısa süre içinde çıkan
ve satın alım işlemleri hızla başlatılan projelerdir.
AMAÇ:
Hızlı Proje Desteği programı ile daha önceden yürütücü tarafından başlatılmış, projelendirilecek
aşamaya getirilmiş, halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan bir tıkanıklığı aşmayı, bir
sorunu çözmeyi ya da bu çalışmalarına yeni bir boyut ve değer kazandırmayı hedefleyen, hâlihazırda
herhangi bir fondan desteklenmiyor olan düşük bütçeli araştırma projelerinin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Özgün sonuçları yayınlanabilecek nitelikle olan projelerin desteklenmesine özen
gösterilecektir.
.
DESTEK KAPSAMI:
1. Proje başvuruları yılın herhangi bir döneminde kabul edilir.
2. Değerlendirme BAP Komisyonu tarafından yapılır ve desteklenmesi kabul edilen projeler için
satın alma işlemleri en geç 1 (bir) ay içinde başlatılır. Zorunlu hallerde önerilen başlangıç süresinden
geç başlatılan projeler için kaybedilen süre proje süresine, toplam proje süresini aşmayacak şekilde,
eklenir.
3. Proje süresi üst sınırı 6 (altı) ay olup, zorunlu nedenlerle ek süre istemi BAP Komisyonu Yönetim
Kurulu Kararıyla en fazla 6(altı) ay daha uzatılabilir.
4. Proje bütçesinde sadece doğrudan araştırmaya yönelik mal (makine-teçhizat, sarf malzemesi) ve
hizmet alımı giderleri ile araştırıcının kullanmakta olduğu bir cihazın proje için gereken parçasının
temini için destek isteminde bulunulabilir. Bunlar dışında personel, yolluk, kırtasiye, bilgisayar, telif,
kongre katılımı ya da Üniversitenin mevcut alt yapısı tarafından tedarik edilebilecek giderler için
destek sağlanmayacaktır.
5. Proje için ek bütçe talep edilemez. Proje başka bir kurum, kuruluş ve ya kaynaktan ayrıca
fonlanmamış olmalıdır.
6. Bir araştırmacı bir yıl içinde sadece bir defa hızlı proje desteği alabilir.



Bu esaslar 17/04/2009 tarih ve 09/01 sayılı Bap Fonu Yönetim Kurulunca kararlaştırılarak….. tarihli Rektörlük onayı
ile yürürlülüğe girmiştir

PROJE BAŞVURUSU
Hızlı Proje Desteği için başvurusu BAP yönergesindeki kurallara göre hazırlanmış iki başvuru
dosyası ile yapılır. Başvuruda Hızlandırılmış Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu kullanılır.
DEĞERLENDİRME
Formatına uygun hazırlanmış Hızlı Proje Desteği kapsamındaki projeler BAP Komisyonu tarafından
öncelikle değerlendirilerek karara bağlanır. Standart projelerden farklı olarak proje iç değerlendirme
yoluyla değerlendirilecek ve gerekli hallerde Atılım Üniversitesi içinden bir uzmanın gerekçeli
görüşü ile Mütevelli Heyetine önerilir.
Değerlendirme ölçütleri şunlardır:
1. Projenin özgünlüğü ve tutarlılığı,
2. Proje yöneticisinin araştırma performansı ve projenin ilgi alanı ile uyumu, (Belirli bir konuda
sürekli ve/veya yayın bakımından verimli biçimde çalıştığını gösteren araştırıcıların projelerinin
desteklenmesine özen gösterilecektir.)
3. Projede istenen desteğin gerekçesi ve tutarlılığı,
Desteklenmesi uygun bulunan projeler onaylandıktan sonra, proje yöneticisi bilgilendirilerek Hızlı
Proje Desteği sözleşmesi imzalanır.
İZLEME:
Yönetici ilk 3 (üç) ay sonunda gelişme raporunu, proje bitiminde kesin raporunu verir. Projeden
kaynaklanan yayın ve sunumlar kesin rapora eklenir. Kesin rapor verildikten sonra çıkan yayınlar
rapora eklenmek üzere ARGEDA Ofisine iletilmelidir. Yayınlarda projenin Atılım Üniversitesi BAP
Fonunca desteklendiği belirtilmelidir. Kesin rapor Komisyonca görüşülüp karara bağlanır.
Hızlı Proje Desteği uygulama ilkelerinde yer almayan diğer konularda Atılım Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Yönergesi kuralları geçerlidir.
YÜRÜRÜLÜK:
Bu Esaslar BAP Yönetim Kurulunca kararlaştırılıp Rektörlük tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer ve Atılım Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

