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DESTEKLENEN PROJE TÜRLERİ
 KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (KAP)
 ÇOK DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMA PROJESİ (ÇAP)
 ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJESİ (ÖNAP)
 KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (KTP)
 LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (TEZ)
 ARAŞTIRMA BAŞLANGIÇ DESTEK PROJESİ (ABP)

 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI PROJELERİ (DOSAP)
 ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UİP)
 DESTEK PROJESİ (DP)
 ÇAĞRILI PROJE (ÇAP)
 ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ (AYP)

 EŞ FİNANSMANLI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (EFP)
 LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (LKP)

KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ (KAP)

Amaç:

Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini
tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

Proje bütçesi üst limiti 30.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri:

Açıklama:

Başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.
Bu proje türüne başvuru için proje yürütücüsünün TÜBİTAK ARDEB, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği vb. bilimsel projelere
son iki yıl içerisinde aynı proje konusu ile başvurmuş ve başvurusu panel veya hakem görüşü doğrultusunda reddedilmiş
olması gerekmektedir.

ÇOK DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ (ÇAP)

Amaç:

Karabük Üniversitesi’nden veya diğer kurumlardaki farklı disiplinlerden en az iki bölüm veya anabilim dalından öğretim
üyelerinin ve/veya ilgili yönetmelikte tanımlanan proje yürütücülüğü yapabilme niteliğine sahip öğretim elemanlarının
birlikte hazırlayacağı araştırma projeleridir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

Proje bütçesi üst limiti 30.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri:
Açıklama:

BAP Komisyonu tarafından duyurusu yapılacak tarih aralığında başvurulabilecektir.
-

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJELERİ (ÖNAP)

Amaç:

Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında diğer destek programlarından daha
yüksek bütçe ile desteklenebilen disiplinler arası projelerdir. İlan edilen öncelikli alanlarda olmamasına rağmen,
üniversitemiz için önem arz eden ve yüksek katma değerli çıktı oluşturma potansiyeline sahip çok disiplinli projeler de bu
kapsamda desteklenebilir. Bu kapsamda, Fen, Sağlık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanları arasında yapılacak işbirlikleri
öncelikle tercih edilir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

Proje bütçesi üst limiti 60.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri:

Açıklama:

BAP Komisyonu tarafından duyurusu yapılacak tarih aralığında başvurulabilecektir.
Bu destek programı için başvuru yapacak araştırmacının, daha önce yürütülerek başarılı bir şekilde kapatılmış ulusal veya
uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması
veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülerek (TÜBİTAK 1001 programında
olduğu gibi) kapatılmış bir araştırma projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olması zorunludur.

KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ (KTP)

Amaç:

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları
araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun proje bütçesine belirli bir oranda katkıda bulunması,
insan kaynağı desteği sağlaması ve/veya üniversitemizde bulunmayan araştırma altyapılarını proje kapsamında
kullandırması gibi ayni veya nakdi katkı sağlaması beklenir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

Proje bütçesi üst limiti 25.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri:
Açıklama:

BAP Komisyonu tarafından duyurusu yapılacak tarih aralığında başvurulabilecektir.
-

ÇAĞRILI PROJELER (ÇP)

Amaç:

Karabük Üniversitesi Senatosu’nun veya BAP Komisyonunun, üniversitemiz ve/veya ülkemiz için önem arz eden konularda
araştırma yapılması amacıyla konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle
çağrılı olarak desteklenecek projelerdir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

BAP Komisyonu tarafından gelen bütçe talebine göre belirlenecektir.

Başvuru Tarihleri:
Açıklama:

BAP Komisyonu tarafından duyurusu yapılacak tarih aralığında başvurulabilecektir.

Proje başvuruları, Karabük Üniversitesi Senatosu teklifi ile BAP Komisyonu tarafından duyurulan araştırma konuları,
koşulları ve takvime uygun olarak gerçekleştirilir.

ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ (AYP)

Amaç:
Kimler Başvurabilir:

Üniversitenin bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi ve araştırma potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla bilimsel
araştırma kriterlerine uygun olarak hazırlanan projelerdir.

Proje başvuruları ilgili birimin yöneticileri tarafından uygun görülen araştırmacılar tarafından gerçekleştirilir.

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

BAP Komisyonu tarafından gelen bütçe talebine göre belirlenecektir.

Başvuru Tarihleri:
Açıklama:

BAP Komisyonu tarafından duyurusu yapılacak tarih aralığında başvurulabilecektir.
Bu kapsamda aynı birim için yılda yalnızca bir kez destek sağlanabilir.

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (TEZ)

Amaç:
Kimler Başvurabilir:

Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı olan öğretim üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir.
Bu proje türüne üniversitemiz mensubu tez danışmanı başvurabilir.

Proje Süresi:

Yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak süre kadardır. Ancak lisansüstü tez projeleri için
sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

Proje-Destek Miktarı:

Yüksek Lisans Tez Projesi : 15.000 TL (*)
Doktora Tez Projesi
: 25.000 TL (*)
Sanatta Yeterlik Tez Projesi: 15.000 TL (*)
Tıpta Uzmanlık Projesi
: 15.000 TL
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi: 15.000 TL
(*) ÖYP kapsamındaki tez projeleri için YÖK tarafından tahsis edilen ödenek ile ilgili destek limiti arasındaki fark kadar
destek sağlanabilir.

Başvuru Tarihleri:
Açıklama:

Başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.
“Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri” başvurusu için proje yürütücüsünün TÜBİTAK ARDEB, Kalkınma Bakanlığı veya Avrupa Birliği
vb. bilimsel projelere son iki yıl içerisinde aynı proje konusu ile başvurmuş ve başvurusu panel veya hakem görüşü doğrultusunda
reddedilmiş olması gerekmektedir. Sosyal Bilimler alanında başvuru yapılan projelerden bu şart aranmayacaktır.

DESTEK PROJESİ (DP)

Amaç:

Kapsamlı Araştırma Projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine
yönelik projelerdir

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 12 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

Proje bütçesi üst limiti 5.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri:

Açıklama:

Başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.
Bu proje türü kapsamında yalnızca projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan giderler karşılanır. Bu kapsamda bilgisayar
ve yazıcı gibi teçhizatlar ile toner, kartuş, kağıt, kırtasiye vb. giderler karşılanmaz. Araştırmacılar bir takvim yılı içerisinde
iki kez Destek Projesi başvurusu yapabilirler.

ARAŞTIRMA BAŞLANGIÇ DESTEK PROJELERİ (ABP)

Amaç:

Doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olup, Doçent ve Profesör
dışındaki akademik kadrolarda görev yapmakta olan ve daha önce fon desteği sağlanarak yürütülmüş herhangi bir
araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan kurumumuz mensubu akademik personelin araştırmalarının
desteklenmesine yönelik projelerdir.

Kimler Başvurabilir:

Doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olup, daha önce herhangi
bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan kurumumuz mensubu akademik personel başvurabilir.

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

Proje bütçesi üst limiti 15.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri:
Açıklama:

Başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.
-

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ (UİP)

Amaç:

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış olan dünyanın önde gelen üniversitelerinde veya
alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla işbirliği
içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

-

Proje-Destek Miktarı:

Başvuru Tarihleri:

Açıklama:

Proje bütçesi üst limiti 40.000 TL’dir.
Başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.
 Bu kapsamda, bulunulan yıl veya bir önceki yıla ait ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times
(Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya
projenin konusuyla uyumlu araştırma alanlarına göre yapılan sıralamalarda ilk 1000’de yer alan üniversitelerde
yürütülecek araştırma projeleri desteklenir.
 Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar için ilgili araştırma kurumunda bulunulacak süre en az 4 hafta en fazla 6 ay ile
sınırlıdır. Ancak, yurt dışındaki araştırma kurumunda bulunulmasına yönelik sağlanacak mali destekler en fazla 3 ay
ile sınırlıdır.

LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (LKP)

Amaç:

Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin programlarına kayıtlı, başarılı
öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik
edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay aralığında olmalıdır.

Proje-Destek Miktarı:
Başvuru Tarihleri:

Açıklama:

BAP Komisyonu tarafından gelen bütçe talebine göre belirlenecektir.
BAP Komisyonu tarafından duyurusu yapılacak tarih aralığında başvurulabilecektir.

 Öngörülen projelerin araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur.
 Öğretim üyeleri eş zamanlı olarak bu türde yalnızca bir projenin yürütücülüğünü üstlenebilirler.
 Projelerde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin eğitimlerinin normal süresinin son iki yılında bulunmaları ve en
az 2.5 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI PROJESİ (DOSAP)

Amaç:

Doktora Sonrası Araştırmacı Projeleri, Karabük Üniversitesi öğretim üyelerinin Doktora Sonrası Araştırma Programı
kapsamında üniversitemizde çalışma yapan araştırmacılar ile birlikte başvuru yapabilecekleri bilimsel araştırma
projeleridir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

Proje bütçesi üst limiti 15.000 TL’dir.

Başvuru Tarihleri:

Açıklama:

Başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.

-

EŞ FİNANSMANLI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (EFP)

Amaç:

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar
tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri için, destek sağlayan kuruluşlarca zorunlu tutulan nakdi eş finansman
desteğinin sağlanabilmesine yönelik destek projeleridir.

Kimler Başvurabilir:

Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan;
 öğretim üyeleri
 doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar

Proje Süresi:

En fazla 36 aydır.

Proje-Destek Miktarı:

BAP Komisyonu tarafından gelen bütçe talebine göre belirlenecektir.

Başvuru Tarihleri:

Açıklama:

BAP Komisyonu tarafından duyurusu yapılacak tarih aralığında başvurulabilecektir.

-

Performansa
Dayalı Bütçe
Limiti
Uygulaması

Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda BAP
Komisyonu tarafından desteklenmeye uygun
bulunması koşuluyla, gerekli şartları sağlayan
araştırmacılara farklı proje türleri için değişen
tutarlarda “Performansa Dayalı Bütçe Limiti”
uygulaması yapılmaktadır.
Performansa Dayalı Bütçe Limiti Uygulaması ile
ilgili detaylara BAP Birimi “Uygulama Esasları”
ile ulaşılabilir.

Türlerine Göre Proje Sayısı

Yıllara Göre Proje Sayısı

Proje Türüne Göre Destek Miktarları

https://kbubap.karabuk.edu.tr/

kbubap@karabuk.edu.tr

+90 (370) 418 8846
+90 (370) 418 8851

