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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ 

 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
Komisyonu’na sunulan projelerin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi  ve 
sonuçlandırılmasında uygulanacak kurallar, ilkeler ile bu konuda görev üstlenen Bilimsel 
Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu’nun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 
Hakkında Yönetmeliğe” göre hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da 
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış yürütücüler tarafından hazırlanan ve İstinye Üniversitesi 
BAP kaynaklarından desteklenmesi amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na 
sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsar. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen, 

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü 
tarafından proje ekibinde gösterilen, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa 
sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan 
proje yürütücüsü dışındaki araştırmacıları, 

b) Bilimsel araştırma Projesi: Tamamlandığında, sonuçlarının bilime, uluslararası 
ve/veya ulusal ölçüde katkı yapması ve ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmasına katkı sağlaması beklenen ve İstinye Üniversitesi BAP kaynakları ile desteklenen 
projeleri, 

c) Bursiyer: Yükseköğretim kurumlarında, o yılın yatırım programında yer alan 
araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında yürütülen bilimsel araştırma 
projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek önlisans/lisans, lisansüstü 
programlardaki öğrenciyi, 

d) Danışman: Proje ile ilgili olarak uzmanlık gerektiren özel veya yan konular ile teknik ve 
hukuki alanlarda bilgisinden yararlanılan kişileri, 

e) Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının 
değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile 
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tanınan bilim insanlarını, 
f) İlgili akademik birim yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, 

yüksekokul müdürlükleri, araştırma ve uygulama merkezi müdürlüklerini, 
g) Komisyon/BAP Komisyonu: İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonu’nu, 
h) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacı/araştırmacılar, bursiyer/bursiyerler, 

yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan ekibi, 

i) Proje yürütücüsü: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje 
hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki 
her türlü sorumluluğunu taşıyan, İstinye Üniversitesi ile Proje Destekleme Sözleşmesi’ni 
imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya 
uygulamaya dönüştürebilecek, İstinye Üniversitesi akademik ve/veya idari kadrosunda görevli 
olmak şartıyla öğretim üyelerini ve doktoralarının yeterlilik sonrası döneminde olan öğretim 
görevlilerini,  

j) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni, 
k) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, 

projenin yürütülmesinden tam veya kısmi zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni 
İstinye Üniversitesi olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik 
eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli, 

l) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, ifade eder. 
 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu 

MADDE 5 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör 
Yardımcısı başkanlığında, Üniversite Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen 
beş üyeden oluşur. BAP Komisyonu üyeliğine seçilen öğretim üyeleri arasından biri başkan vekili 
olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Komisyon üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi 
biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle asli 
görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. 
Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı 
üzerine toplanır. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının katılımı ile toplanır. Açık oylama 
yapılır ve kararlar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli 
oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı 
belirleyicidir. 

(2) Komisyon, incelemesine sunulan bilimsel araştırma proje başvurularının 
değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, iptali ve sonuçlandırılması 
ile bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluğa sahiptir. 

(3) Komisyon tarafından alınan kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer. 
 

Bilimsel araştırma proje grupları 

MADDE 6 – (1) Bilimsel araştırma proje grupları şunlardır: 
a) Bağımsız Araştırma Projeleri: İstinye Üniversitesi öğretim üyelerinin veya doktora, 

tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış yürütücülerin hazırladıkları kişisel 
veya disiplinler arası ya da İstinye Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan 
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projeleridir. 
b) Güdümlü Proje: Ülkenin ve/veya İstinye Üniversitesi’nin bilim politikasına ve/veya 

kurumsal ihtiyacına uygun olarak konusu, kapsamı, ihtiyaçları, bütçesi ve gerektiğinde 
yürütücüsü ve araştırma grubu Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından 
önerilen ve BAP Komisyonu tarafından son hali belirlenen araştırma veya geliştirme projeleridir. 

c) Lisansüstü Tez Projeleri: İstinye Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve 
merkezlerde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile 
uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde 
yürüttükleri araştırma projeleridir. Tez projelerinin yürütücüsü tez danışmanıdır. Lisansüstü 
eğitimin herhangi bir nedenle yürütülememesi veya sona ermesi halinde, proje yürütücüsü proje 
grubunun değişikliği veya projenin iptali için BAP Komisyonu’na başvurur. 

Proje başvurusu ön koşulu 
MADDE 7 – (1) Bağımsız araştırma projesinin BAP desteğinden yararlanabilmesi için projenin 

son 1 yıl içinde TÜBİTAK’tan en az C puanı ile dönmüş ve tekrar sunulmamış olması gerekir. 
Lisansüstü tez projeleri ve güdümlü projeler bu kuraldan muaftır.  

Proje bütçesi 
MADDE 8 – (1) Bağımsız araştırma projeleri bütçesi (projede görev alacak olan öğrencilere 
verilecek burslar dâhil) en fazla 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans tez tez projesi 
için en fazla 25.000 TL, doktora tez projesi için en fazla 50.000 TL’dir. Lisansüstü tez projelerinde 
bursiyer kalemi yer alamaz. Güdümlü projeler için de burslar dahil en fazla 50.000 TL’dir fakat 
BAP Komisyonu’nun teklifi ve Rektörlük ile Mütevelli Heyeti’nin onayıyla arttırılabilir. 

Projelerin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi 

MADDE 9 – (1) Proje başvuru dosyası BAP yetkilisi tarafından BAP Komisyonu’na sunulur. 
Bundan sonraki yazışmalar, BAP Komisyonu vasıtasıyla yürütülür. 

(2) Projeler, BAP Komisyonu tarafından gelen proje sayısına ve tarihine göre 
değerlendirilir. 

(3) Proje önerileri Komisyon tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur ve 
değerlendirilmesine karar verilen projeler için hakem ataması yapılır. Hakemler en az iki adet 
olmak üzere üniversite dışından alanında kendini ispat etmiş en az Doçent unvanına sahip   
akademisyenler arasından seçilir. Lisansüstü tez projeleri için de aynı usule uygun olarak hakem 
görevlendirmesi yapılır. 

(4) Proje önerilerinin değerlendirilmesi proje başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay 
içinde tamamlanır. Bu süre gerektiğinde Komisyon tarafından uzatılabilir. 

(5) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 
Yönetmelik’in 7. Maddesinde belirtilen hususlarla birlikte proje önerisinin; özgün olup olmadığı, 
gerçekleştirilebilir olup olmadığı, bilime ve uygulamaya katkısı, mali portresi ve bunun 
gerçekçiliği, ayrıntılı gider bütçesi (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderleri) ve 
büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. 

(6) Hakemlerden görüşlerini, Hakem Değerlendirme Formu’nu (Ek-2) doldurmak 
sureti ile beyan eder. Değerlendirme en geç üç hafta içinde Komisyon’a iletilmelidir. Hakemin 
banka hesap bilgilerinin de yer aldığı bu form BAP’a ulaştıktan sonra hakemin hesabına 250,00 
TL değerlendirme ücreti yatırılır. 

(7) BAP Komisyonu, eldeki bilgiler ve BAP kaynaklarını dikkate alarak desteklenmesi 
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uygun bulunan veya bulunmayan projeleri belirler. Bu süreçte, gerektiğinde proje yürütücüsü 
sözlü sunuma çağrılabilir. 

(8) Komisyon üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve 
karara bağlanması aşamasında, BAP Komisyonu’nun ilgili toplantısına katılamaz. 

(9) Desteklenmesi uygun bulunan projeler BAP Komisyonu karar tutanakları ile 
Rektörün onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje 
yürütücüsüne tebliğinden sonra onbeş (15) gün içinde proje yürütücüsü ile Proje Destekleme 
Sözleşmesi ve BAP Komisyonu tarafından onaylanan gider listesi imzalanır. Proje 
yürütücüsünün olmadığı durumlarda (yurtdışında görevli ya da raporlu vs.) yetki verdiği 
araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje Destekleme Sözleşmesi’nin bir 
sureti proje yürütücüsüne verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Geçerli bir neden 
olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler BAP Komisyonu kararı ile iptal 
edilebilir. 

(10) Proje yürütücüsü, sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışma planına uygun 
olarak 15 gün içerisinde, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç isteminde 
bulunur. Ardından, bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine 
başlanır. 

(11) Proje yürütücüsü, projede ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, makine-teçhizat, hizmet 
alımları için İstinye Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve sorumluluklarını 
eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen proje 
yürütücüleri BAP Komisyonu kararı ile görevden alınabilir veya projesi iptal edilebilir. 

(12) Proje yürütücülerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul 
edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, proje yürütücüsünün talebi halinde proje 
bütçesi kabul edilen bütçenin %50 si oranında arttırılabilir. 

(13) Projeler kapsamında alınan her türlü taşınmaz ve taşınır malzeme (demirbaş, sarf 
v.b), BAP Komisyonu tarafından veya görevlendirilen ilgili birimlerce usulüne uygun şekilde 
kaydedilir ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/ yüksekokul/ enstitü/ 
merkez) öncelikle proje yürütücüsü ve ekibinin kullanımı için zimmetlenir. Proje yürütücüsü, 
proje kapsamında temin edilen sarf malzemeleri hariç, makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için 
kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda çalışan araştırmacıların kullanımına açmak 
zorundadır. Proje yürütücüsü kullanılan makine ve teçhizatın korunması amacıyla cihazın doğru 
kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilir ancak, bu cihazları kullanacak araştırmacının 
çalışmasının bilimsel içeriğine müdahale edemez. 

(14) BAP ile alınan her türlü makine  ve  teçhizatın  Üniversite  içinde kullanılması ve 
Üniversite sınırları dışına çıkarılmaması esastır. 

İzleme 

MADDE 10 – (1) Süresi her ne kadar olursa olsun kabul edilmiş projelerin yürütücüleri, projenin 
başlama tarihinden itibaren her altı ayın sonunda, Proje Destekleme Sözleşmesi’nde belirtilen 
tarihlerde Ara Raporu Formatı’na (Ek-3) uygun biçimde hazırladıkları gelişme raporunu BAP 
Komisyonu’na teslim etmekle yükümlüdür. 

(2) Ara Raporda, o dönemdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve harcamalar 
özetlenmelidir. 

(3) Ara raporlar, BAP Komisyonu tarafından Rapor Değerlendirme Formu’na (Ek-4) 
uygun biçimde değerlendirilir. Gerektiğinde hakem görüşü de alınabilir. BAP Komisyonu bu 
değerlendirmesinde projenin olumlu/yeterli veya olumsuz/yetersiz olduğu sonucuna ulaşır. 
Projeye desteğin devamı, Komisyon’un projenin gelişimi hakkındaki olumlu/yeterli görüşüne 
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bağlıdır. 

Projenin düzeltilmesi, proje ekibinin değiştirilmesi 
MADDE 11 – (1) BAP Komisyonu; projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması 
durumunda bunun düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin 
devamı halinde proje yürütücüsünü/sorumlularını ve araştırıcılarını değiştirebilir veya Proje 
Destekleme Sözleşmesi’ni feshedebilir.  

 (2) Proje yürütücüsü, görevden ayrılması durumunda mevcut projeyi kaldığı yerden 
devam ettirebilecek nitelikte yeni bir proje yöneticisini BAP Komisyonu’na teklif eder. BAP 
Komisyonu uygun görürse ve teklif edilen kişi, aynı proje şartlarında sözleşmeyi sürdürmeyi 
kabul eder ise projenin kaldığı yerden aynı sözleşme koşullarıyla devamına karar verir. Bu 
durumda, yeni proje yürütücüsü ile yeni sözleşme imzalanır. 

 (3) Eski Proje yürütücüsünün yerine yeni bir proje yürütücüsü bulamaması durumunda 
Proje Destekleme Sözleşmesi feshedilmiş sayılır. 

 (4)  Proje Destekleme Sözleşmesi’nin feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar ödenen 
bütçenin ve fesih sebebiyle doğacak sair zararların Proje Yürütücüsünden kanuni faizi ile birlikte 
tahsil edilmesi yoluna gidilebilir. 

Ödenek aktarılması ve ek ödenek 
MADDE 12 – (1) Proje yürütücüsü, öngörülmüş kalemler için gerekçeli ek ödenek veya cari 
harcama ile makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve diğer kalemler  arasında gerekçeli 
ödenek aktarımı taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun 
ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Ek ödenek talebi en fazla 
proje bütçesinin %50'si kadar olabilir. Talepler BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır ve 
ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir. 

Projenin dondurulması ve iptali 

MADDE 13 – (1) BAP Komisyonu, projenin gelişimine ilişkin raporlara dayanarak ya da mücbir 
sebepler nedeniyle projeyi kısmen ya da tamamen durdurabilir. 

(2) Projenin İptali: Gelişimine ilişkin ara raporlarına dayanılarak BAP Komisyonu 
tatarından yapılan değerlendirmeler sonunda  nihai  amaçlarına  ulaşması  imkânsız görülen,  ya 
da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/imkânsız olduğu kararına 
varılan projelerin tüm işlemlerinin sonlandırılmasına karar verilebilir. 

Sonuçlandırma 

MADDE 14 – (1) Bilimsel araştırma projeleri, projenin süresi içinde tamamlanır. Proje 
yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç bir ay önce BAP Komisyonu’ndan gerekçeli ek süre 
isteyebilir. Ek süre talebi yapılabilmesi için en son gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır. 
Başvuru BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Projenin dondurulması halinde, 
çalışmaların yeniden başlatılmasına kadar geçen süre projenin kabul edilen süresine eklenir. 

 
Proje sonuç raporu 
MADDE 15 – (1) Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen üç ay içinde proje sonuç 
raporu, ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu Formatı (Ek-5)’ye uygun ve 
varsa projeden hazırlanan tebliğler, makaleler vb. eklenerek BAP yetkilisine teslim edilir ve BAP 
Komisyonu’na sunulur. BAP Komisyonu, sunulan rapor ve eklerini Rapor Değerlendirme 
Formu’na (Ek-4) uygun olarak değerlendirir veya gerek gördüğü hallerde uzmanlık alanı ile ilgili 
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dış hakemlerden destek alabilir. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler 
yapılması istenebilir veya sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir. Karar, proje yürütücüsüne 
yazılı olarak bildirilir. BAP Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda revize edilen ve nihai hale 
gelen Sonuç Raporu kabul tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde BAP Komisyonu’na teslim 
edilmelidir. 

(2) Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri 
kapsamında ve diğer uluslararası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayımlanmış proje 
sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, metot, analiz ve bilimsel sonuçları 
bağlamında kabul edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda bu yayınların 
bir kopyası BAP Komisyonu’na gönderilir. Yüksek lisans tezi proje sonuç raporu olarak kabul 
edilebilir. Doktora tezi ancak tez savunma öncesinde en az bir yayın yapılmışsa sonuç raporu 
olarak kabul edilebilir.  

Yaptırımlar 

MADDE 16 – (1) Proje yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık 
saptandığında proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir.  Projenin iptaline  yol açan kişi veya 
kişiler beş yıl süreyle BAP desteğinden yararlanamaz. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra 
proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir. 

(2) Makul gerekçe olmaksızın, proje gelişme raporları ve sonuç raporunu belirlenen süre 
içinde vermeyen proje yürütücüleri üç yıl süre ile yeni bir proje önerisinde bulunamaz. Projesi 
iptal edilen ve/veya sonuç raporunu vermeyen veya proje sonuç raporu revizesi istendiği halde 
sonuç raporunu yenilemeyen ve BAP Komisyonu’na teslim etmeyen, proje yürütücüleri beş yıl 
süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. İptal edilen projeler kapsamında alınan cihaz ve 
ekipman proje yürütücüsünden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje 
konusuyla ilgili ya da bunlara ihtiyaç duyabilecek başka bir akademik birime devredilir. 

Dipnot ve yayınların sunulması 

MADDE 17 – (1) Projeden kaynaklanan yayın ve tezlerde, yayın dilinde “İstinye Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: Yıl/ No)” dipnotu 
yer almalıdır. 

(2) Yapılan yayınların bir kopyası BAP Komisyonu’na sunulur.
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BAP Burs Desteği 

MADDE 18 – (1) Proje yürütücülerinin projelerinde görevlendirdikleri öğrenciler için proje 
bütçesi içinden burs verilmesi BAP Komisyonu’nun onayına tabiidir. 

(2) Herhangi bir işyerinde çalışmayan; ön lisans/lisans öğrencisine aylık en fazla 1000,00 
TL, yüksek lisans öğrencisine aylık en fazla 1.500,00 TL, doktora öğrencisine aylık en fazla 
2.000,00 TL burs verilebilir. 

(3) Doktora sonrası araştırmacılara verilecek burs miktarı proje bütçesinden bağımsız 
olarak proje yürütücüsünün teklifi, BAP Komisyonu’nun ve Rektörlük Makamının onayı ile 
belirlenebilir. 

Hüküm bulunmayan hususlar 
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge ’de hüküm bulunmayan hususlarda 26/11/2016 tarih ve 29900 
Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri 
Hakkında Yönetmelik” ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümleri, İstinye Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 
 

EKLER 

Ek 1-İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Başvuru Formu 
Ek  2-İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Değerlendirme Formu  
Ek  3-İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Sözleşmesi 
Ek 4-İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ara Raporu Formatı 
Ek 5- İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ara Rapor/ Sonuç Raporu 
Değerlendirme Formu  
Ek  6-İstinye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu 



 

 

EK-1 

  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ PROJE 
BAŞVURU FORMU1 

 

Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve 
toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. (EK-1 hariç) 

 
 

1. PROJE ADI: 
 

 
2. PROJE İÇİN DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BAŞVURULAR: 

  

ve PROJE SÜ 

  

4. PROJE ALANI 
 

 
5. PROJE GRUBU 

 

6. PROJE EKİBİ 
 

Proje Ekibi 
Projedeki 
Görevi* 

Üniversite/Bölüm 
İletişim Bilgileri (e- 
posta**, telefon) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

*Proje Görevleri şunlardır: Proje Yürütücüsü (1 kişi), Araştırmacı (bir veya daha fazla olabilir), Bursiyer (bir veya daha fazla olabilir). 
**E-posta adresi yazışmalarda kullanılacağı için yanlış veya eksik yazılmaması gerekir. 

 
 
 
 

7. TALEP EDİLEN DESTEK TUTARI 
 

Aşağıda BAP'tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilir. İstenen makine-teçhizatla ilgili teknik 
şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenir. 
Sarf giderleri için, projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste verilmesi yeterlidir. 

 
 
 

GENEL BÜTÇE TABLOSU (TL) (*) 

 

 
1 Bu form, TÜBİTAK ARDEB tarafından 1002 programları için kullanılan başvuru formuna bazı eklemeler 
yapılarak oluşturulmuştur. 

TUBİTAK  Diğer  Daha Önce Başvuru 
Yapılmadı 

 
3. BAŞVURU TARİHİ 

Başvuru Tarihi 
… / … / …… RESİ: 

Proje Süresi (Ay) 
 

Kayıt No (TTO Tarafından 

doldurulur) 

 

Fen Bilimleri  Sağlık Bilimleri  Sosyal Bilimler 

 

Bağımsız Araştırma  YLTezi 

Güdümlü Proje  Doktora Tezi 

 



 

 

 

 
HARCAMA 

KALEMİ 

 
 

MİKTAR 

BİRİM 

FİYATI 

(YAKLAŞIK) 

 
TOPLAM 

TUTAR* 

 
 

GEREKÇESİ* 

Sarf 

Malzemesi** 

    

Makine 

Teçhizat** 

    

Hizmet 

Alımları** 

    

Seyahat*** 
    

Personel 
    

Burs**** 
    

TOPLAM* 
  

* Zorunlu alan 
** Kalem başına 10 bin TL’den yüksek olan alımlar için proforma fatura ekleyiniz (Tüm satınalma süreçlerinde İSÜ 
İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır). 
*** Proje konusu ile ilgili olarak yapılacak saha çalışmalarının gerektirdiği seyahat giderleri için ödenek konulabilir. 
**** Proje kabul edildikten sonra ilgili bursiyer(ler)in burs için gerekli evrakı BAP Komisyonuna iletmesi 
gerekmektedir. 

 
8. PROJENİZİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ÖNERDİĞİNİZ HAKEMLER 

Adı-Soyadı Üniversite/Bölüm İletişim Bilgileri (Telefon ve e- 
posta) 

   

   

   

 
9. PROJENİZİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ÖNERMEDİĞİNİZ HAKEMLER 

Adı-Soyadı Üniversite/Bölüm İletişim Bilgileri (Telefon ve e- 
posta) 

   

   

   

10. BAŞVURU GEREKÇESİ 

Acil, kısa süreli ve küçük bütçeli araştırma projelerinin desteklenmesini amaçlayan destek programına başvuru 
gerekçesi ayrıntılı olarak belirtilir. Değerlendirme aşamasında aşağıda yer alan başvuru gerekçelerine öncelik verilir: 

• Yürütülmekte olan diğer bir Ar-Ge projesinde ortaya çıkan tamamlayıcı ve acil bir gereksinimin giderilmesi, 

• Doktora tezinin yürütülmesi sırasında oluşan gereksinimin giderilmesi (Doktora tezinin desteklendiği başka bir 
kaynak olması durumunda bu desteğin tamamlayıcı rolü belirtilir.), 

• Planlanan başka bir Ar-Ge projesinin ön çalışmasının gerçekleştirilebilmesi. 

 
 

 
 



 

 

11. PROJE İÇİN DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BAŞVURULAR VE BAŞVURU SONUÇLARI 
 

Başvuru (TÜBİTAK) ve aldığınız sonuçla ilgili bilgileri aşağıda belirtiniz. Değerlendirme raporu, vb. dosyaları 
başvuru dosyanızın ekinde sunabilirsiniz. 

Daha önce başvuru yapılmamış ise, böyle bir başvuru yapmaksızın, doğrudan BAP desteğine başvurmanızı 
gerektiren sebepleri de (bütçenin çok düşük olması, vb.) aynı şekilde aşağıda belirtiniz. 

 

 

 
PROJE ÖZETİ 

 

Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Proje özetleri birer sayfayı 
geçmemelidir. Özet (summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen projenin: 

 
i. Amacı, 
ii. Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri, 
iii. Kuramsal yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları, 
iv. Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda 

bulunabileceği 
 

hususlarında ayrı paragraflar halinde kısa ve net cümlelerle bilgi verici nitelikte olmalıdır. 
Anahtar Kelimeler ve İngilizce karşılıkları (keywords) uluslararası literatüre uygun bir şekilde seçilerek özet sayfasının 
sonundaki ilgili bölümde ayrıca belirtilmelidir. 

 

Proje Başlığı : 

Proje Özeti 

Anahtar Kelimeler: 

 
 
 
 
 



 

 

 

Project Title : 

Project Summary 

Keywords: 

 

12. KONUNUN ÖNEMİ VE ÖZGÜN DEĞERİ 
 

Proje önerisinde ele alınan konunun önemi, literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle 
açıklanır. Konunun arka planı, günümüzde gelinen durum ve güncelliği yorumlanarak literatürün projeyle ilişkisi ortaya 
konur. 

 
Özgün değer yazılırken proje önerisinin bilimsel niteliği, farklılığı ve yeniliği, alandaki hangi eksiği nasıl gidereceği veya 
hangi soruna nasıl bir çözüm getireceği vurgulanır. İlgili bilim ve teknoloji alanlarına kavramsal, kuramsal veya 
metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı kaynak gösterilerek açıklanır. 

 
Kaynaklar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak EK-1’de verilir. 

 

 

13. ARAŞTIRMA SORUSU VEYA HİPOTEZİ İLE AMACI ve HEDEFİ 
 

Proje önerisinin araştırma sorusu veya hipotezi belirtilir. Amacı ve hedefi açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince 
ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır. Projenin amacı ve hedefleri ayrı bölümler halinde kısa ve net cümlelerle 
ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına 
dikkat edilmelidir. 

 
 

 

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca


 

 

 

14. YÖNTEM 
 

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf 
yapılarak (gerekirse ön çalışma yapılarak) belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve 
tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır. 

Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye sokulacak alternatif yöntem(ler) de 
(B planı) belirlenerek ifade edilmelidir. 

 
 

 
 

PROJE YÖNETİMİ 
 

14.1. Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri 
 

Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin kimler tarafından hangi sürede 
gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve projenin başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Her bir iş 
paketinde görev alacak yürütücü, araştırmacı ve personel ayrıntılı olarak belirtilir. Literatür taraması, sonuç raporu 
hazırlama aşaması, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak 
 gösterilmemelidir. 

 

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, 
ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. 

 
İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ(*) 

 
İP No 

 
İş Paketlerinin Adı 

ve Hedefleri 

Kim(ler) 
Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

 
Zaman Aralığı 

(. .... Ay) 

 
Başarı Ölçütü ve Projenin 

Başarısına Katkısı 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

(*) Çizelgedeki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir. İş paketlerinin toplam süresi 12 ayı geçemez. 

 
 

14.2. Risk Yönetimi 



 

 

 

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla 
yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk 
Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması projenin temel hedeflerinden sapmaya yol 
açmamalıdır. 

 
RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*) 

İP No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

   

   

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir. 
 

 

15. YAYGIN ETKİ 
 

15.1. PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ 
 

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen yaygın etkilerin 
(bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni projeler oluşturulması) neler 
olabileceği diğer bir ifadeyle projeden ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği kısa ve net cümlelerle aşağıdaki 
tabloda belirtilmelidir. 

 
PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU 

Yaygın Etki Türleri Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler 

 

Bilimsel/Akademik 
(Makale, Bildiri, Kitap) 

 

 
Ekonomik/Ticari/Sosyal 
(Ürün, Prototip Ürün, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, 
Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel 
Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife 
Konu Olan Eser, medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, 
Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını 
Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) 

 

Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) 
Oluşturma 
(Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni 
Proje) 

 

 
 

16. İMZA 
 

GÖREVİ ADI VE SOYADI İMZA 

 
Proje Yürütücüsü 

  

 
Dekan/ Enstitü /Yüksekokul /Merkez Müdürü 

  

 
 

BAŞVURU FORMU EKLERİ 
EK-1: KAYNAKLAR 



 

 

 

EK-2 
 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU 

 
Bu form, proje önerisinin “özgünlük değeri”, “yaygın etki” ve “yapılabilirlik” boyutlarında nesnel bir 

değerlendirmesinin yapılmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu değerlendirmeden elde edilen bilgiler, 

projenin desteklenmesine karar vermek için kullanılacaktır. 

Proje önerisini değerlendirmeniz için, yukarıda sözü edilen üç boyutla ilgili cümleler formun ilgili yerlerinde 

verilmiştir. Sizden bu boyutları, proje önerisinin sahip olduğu özelliğe göre “0” ile “100”e artan aralıkta 

değerlendirmeniz beklenmektedir. “0” projenin o özelliğe hiç sahip olmadığını gösterirken, “100” o özelliğe tam 

olarak sahip olduğunu gösterir. Ayrıca projeyle ilgili “Ekipman/ortam”, “Süre” ve “Bütçe” açısından puanlama 

yapmadan görüşleriniz de istenmektedir. 

Kararınızı olabildiğince gerekçelere dayandırmanız, proje önerisinin değerlendirilmesini kolaylaştırması  

açısından önemli olacaktır. Görüşlerinizi özel olarak ayrılmış olan yerlere gerekçeleriyle açıklamanız beklenmektedir. 

Proje önerisine ilişkin yaptığınız değerlendirme, değerlendirme ölçütleri düzeyinde, projenin daha iyi ve 

gerçekçi duruma gelmesine yardımcı olması için proje yürütücüsüne tarafımızdan iletilecektir. 

Değerlendirme sırasında hakemlerin uyması gereken önemli etik ilkeler aşağıda verilmiştir: 

1. Hakemlerin yalnızca bilimsel ölçütlere uyarak projeleri değerlendirmeleri gerekmektedir. 

2. Hakemlerin uzmanlık alanlarına girmeyen konularda değerlendirme yapmamaları yerinde olacaktır. 

3. Öneri sahibiyle, değerlendirici arasında çıkar çatışması/çakışması olarak algılanabilecek ilişkiler varsa 

değerlendirme yapılmamalıdır. Böyle durumlarda hemen bilgi verilmeli ve söz konusu proje 

değerlendirmesinde yer alınmamalıdır. Çıkar çatışması/çakışması olarak yorumlanabilecek bazı durumlar 

şunlardır: 

• Tez danışmanı/öğrencisi olmak, 

• Son bir yıl içinde veya yakın bir gelecekte ortak çalışma yapmış/yapacak olmak, 

• Proje önerisine görüş bildirmiş veya hazırlanmasına katkıda bulunmuş olmak, 

• Daha önce yargıya yansımış çatışmaların taraflarından biri olmak, 

• Tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünceye sahip olmak, 

• Proje yürütücüsü ile aynı birimde çalışıyor olmak. 

4. Proje değerlendirmelerinde gizliliğe uyulmalı ve değerlendirme sürecinde yürütücü ve araştırmacılarla 

bire bir ilişki kurulmamalıdır. 

5. Proje içerikleri hiçbir şekilde dışarı taşınmamalı, içeriğin başkaları tarafından kullanılma ihtimali 

engellenmelidir. 

6. Proje değerlendirmelerinde olumlu ve olumsuz görüşler mutlaka gerekçelendirilmelidir. 

 
Yukarıda belirtilen hususları okuduğumu ve bu çercevede aşağıda bilgileri verilen projeye ait gelişme raporunu 

değerlendirmemde sakınca bulunmadığını; bu formda Hakem sıfatıyla yaptığım/yapacağım değerlendirme ve 

verdiğim/vereceğim görüşlerde İstinye Üniversitesi tarafından belirlenmiş kurallara uyduğumu/uyacağımı beyan ve 

taahhüt ederim. 

 
 

Adı Soyadı: 

TC Kimlik No: 

Adres: 

Telefon: 

E-posta: 

IBAN Numarası 

Tarih: İmza 



 

 

1. PROJE ADI: 

 

2. PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ 

Projeyi aşağıda verilen cümlelerden de yararlanarak “özgün değer “ açısından değerlendiriniz ve 100 

üzerinden puanlayınız. 

 

PUAN= (100 üzerinden) 
 

1. Yerel, ulusal veya uluslararası bir soruna bilimsel çözüm getirmektedir. 25 

2. Yöntem, teori veya ortaya koyacağı bilgi açısından bilimsel ya da teknolojik bir yenilik getirmektedir. 25 

3. Uluslararası indekslere kayıtlı bilimsel dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunmaktadır. 30  

4. Yeni, farklı bakış sunan ve tamamlayıcı bilimsel bir soru ortaya atmaktadır. 10 

5. 
Temel ve güncel bilimsel kaynaklara dayalı literatür taraması ile bilimsel tutarlılığı, bütünlüğü vurgulanmış ve 
diğer bilimsel çalışmalarla ilişkisi kurulmuştur. 10 

 

 
3. PROJENİN YAYGIN ETKİSİ 

Projeyi aşağıda verilen cümlelerden de yararlanarak “yaygın etki” açısından değerlendiriniz ve 100 

üzerinden puanlayınız. 

 

PUAN= (100 üzerinden) 
 

1. Bulgular uluslararası ve/veya ulusal düzeyde kullanılabilir özelliktedir. 20 

2. Elde edilecek bulgularıyla yeni projelere düşünsel kaynak oluşturma potansiyeli vardır. 20 

3. Sonuçları bakımından toplumuna ve kurumuna daha ileri bilimsel araştırma kapasitesi yaratma potansiyeli 
vardır. 20 

4. Başka kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılmakta veya destek alınmaktadır. 10 

5. Yayın, patent, ödül, yarışma derecesi, bildiri ile tescil edilecek çıktılar elde etme potansiyeli vardır. 30 
 

 

 

 

 
4. PROJENİN YAPILABİLİRLİĞİ 

Projeyi aşağıda verilen cümlelerden de yararlanarak yapılabilirliğini “ekip / metod” yönünden 

değerlendiriniz ve 100 üzerinden puanlayınız. 

Değerlendirmelerinize ilişkin gerekçelerinizi lütfen belirtiniz: 

Değerlendirmelerinize ilişkin gerekçelerinizi lütfen belirtiniz: 



 

 

 

PUAN= (100 üzerinden) 
 

1. Proje ekibinin, proje deneyimi vardır. 10 

2. Proje ekibinin proje konusunda yayınları vardır. 5 

3. Proje ekibi, projenin gerektirdiği sayıda elemandan oluşmaktadır. 5 

4. Proje ekibi, proje konusuna uygun bilim alanlarından oluşmaktadır. 5 

5. Proje ekibine ait görevler, gerekçeleriyle açıklanmıştır. 15 

6. Araştırma kapsamı (grup/materyal/malzeme) iyi açıklanmıştır. 5 

7. Yaklaşımlar ve seçilen metodlar proje amacına uygundur. 10 

8. Sorunla karşılaşılması durumunda B planı önerilmiştir 15 

9. Araştırmanın amacı (problem/hipotez) açıkça belirtilmiştir. 10 

10. Veri toplama yolları ve araçları (varsa geliştirme süreçleri) belirtilmiştir. 10 

11. Veri analizi teknikleri amaca uygun belirlenmiştir. 10 

 

 

Ekipman/Ortam ile ilgili değerlendirmeniz 
 

 

Süre ile ilgili değerlendirmeniz 
 

Bütçe ile ilgili değerlendirmeniz 
 

Değerlendirmelerinize ilişkin gerekçelerinizi lütfen belirtiniz: 

Değerlendirmelerinize ilişkin gerekçelerinizi lütfen belirtiniz: 

Değerlendirmelerinize ilişkin gerekçelerinizi lütfen belirtiniz: 

Değerlendirmelerinize ilişkin gerekçelerinizi lütfen belirtiniz: 



 

 

 

 
 

PROJE ÖNERİSİNİ BİR BÜTÜN OLARAK NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ? 

□ Zayıf □Orta □İyi □ Çok iyi 

(1-38puan arası) (39-60 puan arası) (61-80 puan arası) (81-100 puan arası) 

Unvan, Ad ve Soyad Kurum Tarih İmza 

 
 

5. PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 
Projenin değerlendirilmesindeki ölçüler projenin “özgünlük değeri”, “yaygın etkisi” ve “yapılabilirliği” dir. 

Projenin değerlendirilmesinde öncelikli ölçü projenin “özgünlük değeri” dir. Projenin özgünlük değerinden 100 

üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Projenin puanlamalar sonucunda başarılı olarak kabul edilmesi 

için ise üç ölçünün ortalama puanı 100 üzerinden en az 70 olmalıdır. BAP Komisyonu tarafından projenin 

desteklenmesine ya da reddine karar verilir. 



 

 

 
 

EK-4 
 

 
 

ARA RAPORU FORMATI 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

 
 

 

PROJE BAŞLIĞI: : 

 
PROJE NUMARASI: : 

 
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: : 

 
ARA RAPOR TARİHİ: 

ARA RAPOR NO: : 
 
 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR : 
 
 

 

YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

YAPILAN HARCAMALAR : 
 

 

 

 
 

 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN VEYA HAZIRLANAN YAYINLAR VE TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER, 

TEZLER 

 
: 

 
 
 

 
 

SONUÇ : 
 
 
 
 

 

 
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 

 
TARİH ADI VE SOYADI İMZA 



EK-5 

 

 

 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 
ARA RAPOR/ SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU 

 
 
 

PROJE ADI: : 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: : 

PROJE NUMARASI:  : 

ARA RAPOR NO : 

 

 

BAP KOMİSYONU/ HAKEM GÖRÜŞÜ 

(Gerekirse ek sayfa kullanınız) : 
 
 

DEĞERLENDİRME SONUCU :    Olumlu 

 
:   Olumsuz 

 
 
 
 
 
 

 
 Her iki değerlendirme seçeneği için de açıklama ve önerilerinizi yazınız. 

 
 

TARİH BAP KOMİSYONU ÜYELERİNİN/ HAKEMİN İMZALAR 

ADI SOYADI 



EK-6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 

SONUÇ RAPORU 

 
Proje Başlığı 

 
Proje Yürütücüsünün İsmi 

Araştırmacıların İsmi 

Proje Numarası 

Başlama Tarihi 

Bitiş Tarihi 

Rapor Tarihi 

 
 

 
İstintye Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

İSTANBUL - " YIL " 



 

 

            İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

SENATO TOPLANTISI 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAAT OTURUM NO 

27/01/2021 10.30 02 

 

  

 

 

 
 
 

 
RAPOR FORMATI 

Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve 

aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. 

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

II. Amaç ve Kapsam 

III. Materyal ve Metod 

IV. Analiz ve Bulgular 

V. Sonuç ve Tartışma 

VI. Kaynaklar (En az 10 adet) 

 
VII. Ekler 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler 

 
 
 
 
 
 
 

TARİH PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI VE SOYADI İMZA 

 


