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ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP) UYGULAMA ESASLARI 

Tanımı ve Kapsamı: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında imzalanan 

“Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında aktarılacak mali kaynaklarla 

yürütülecek bilimsel araştırma projeleridir. Üniversitemiz için YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen ve 

detayları aşağıda verilen öncelikli araştırma alanlarında hazırlanacak araştırma projeleri ADEP kapsamında 

değerlendirilir. Bu Program için Usul ve Esaslar 31852 sayı ve 31.05.2022 tarihli “Yükseköğretim Kurumları 

Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve YÖK 

Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.04.2022 tarihli kararı ile yürürlüğe giren “Araştırma Üniversiteleri 

Destekleme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.  

Genel İlkeler: Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında aşağıdaki ilkeler uygulanır:  

1. Bu kapsamda tahsis edilen ödenekler BAP Koordinasyon Birimi Yönergesi ve Uygulama Esaslarına uygun 

olarak kullanılır. 

2. Desteklenecek projelerin YÖK Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı kapsamında Üniversitemizin 

eşleştirildiği öncelikli araştırma alanlarında olması zorunludur.  

3. Üniversitemizin YÖK tarafından eşleştirildiği öncelikli araştırma alanları her yıl proje çağrısı ile 

araştırmacılara duyurulur. 

4. Desteklenmesine karar verilecek projelerin YÖK Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme İndeksindeki 

performans göstergeleri temelinde Üniversitemizin araştırma performans puanının yükseltilmesine katkı 

sağlaması esastır. 

Destek Sayısı Limitleri: Araştırmacıların proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev alabilecekleri ADEP 

proje sayıları, diğer proje limitleri dışında değerlendirilir.  

Bütçe: Program kapsamında desteklenecek projelerin bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Üniversitemize tahsis edilecek 

bütçeden karşılanacaktır. Projeler için bütçe üst limiti, üniversitemizin eşleştirildiği öncelikli araştırma alanları 

bazında değerlendirilerek her yıl proje çağrısı ile araştırmacılara duyurulur. ADEP projeleri kapsamında, BAP 

Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslarına göre performansa dayalı yüksek bütçe limiti uygulanması 

mümkündür.  

Bursiyer: ADEP proje kapsamında en fazla iki bursiyer çalıştırılabilir.  

ADEP Kapsamında Kongre/Konferans/Sempozyum Katılımına Yönelik Giderlerinin Karşılanması: 
ADEP için 50.000.00 TL’yi geçmemek üzere destek sağlanır.  

Başvuru: Proje başvurusu, BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan takvime uygun olarak BAPSİS 

üzerinden gerçekleştirilir. 

Proje Başvurusunda Sisteme Yüklenmesi Gerekli Belgeler: 

a. Proje Başvuru Dosyası: BAPSİS üzerinden ilgili ADEP başvuru formu indirilmeli ve tüm alanları eksiksiz 
doldurulduktan sonra pdf formatında sisteme yüklenmelidir. 

b. Etik Kurul İzin ve Yasal İzin Belgesi: Etik kurul onayı ve/veya yasal izin belgesi gerektiren projeler için 
24 aydan daha eski tarihli olmayan belgeler alınmış ise sisteme yüklenmeli veya proje sözleşmesinin son 
tarihine kadar BAP Koordinasyon birimine teslim edilmesi zorunludur.  
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c. Proforma Faturalar veya Teklif Mektupları: Talep edilen tüm mal, malzeme ve hizmet alımlarına yönelik 
proforma fatura veya teklif mektupları sisteme yüklenmelidir.  

d. Teknik Şartname Dosyası: Seyahat dışındaki tüm mal, malzeme ve hizmet alımları için teknik şartname 
hazırlanması ve Microsoft Word formatında sisteme yüklenmesi zorunludur.  

e. ADEP Proje Ekibi Beyan Formu: BAPSİS üzerinden ilgili beyan formu indirilmeli ve tüm bilgi alanları 

eksiksiz olarak doldurulduktan sonra proje yürütücüsü ve araştırmacılar tarafından imzalanıp pdf formatında 

sisteme yüklenmelidir. 

Değerlendirme ve İlkeler:  

 

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, öncelikli araştırma alanları temelinde, sayı ve nitelikleri BAP 

Komisyonu tarafından belirlenen hakem(ler)e gönderilir. Ayrıca proje önerilerinin değerlendirilmesine BAP 

Komisyonuna katkı sağlamak üzere alanında yetkin araştırmacıların katılımı ile danışma kurulları 

oluşturulabilir. Proje önerilerinin değerlendirilmesi aşamasında proje ekibinden BAP Komisyonuna danışma 

kurullarının da izleyici olarak katılım sağlayabileceği sözlü sunum yapmaları talep edilebilir. BAP Komisyonu, 

hakem raporlarını, danışma kurullarının görüşlerini, proje sunumunu, projenin üniversitenin araştırma 

performansının artırılmasına yapabileceği katkıları ve proje ekibinin akademik performanslarını da dikkate 

alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.  

 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Genel Araştırma projeleri (GAP) ile aynıdır. Bununla birlikte proje 

takviminin her yılı sonunda sunulacak olan ara rapor dönemlerinde ilgili döneme ait gelişme raporları ve 

bilimsel çıktılar BAPSİS üzerinden sunularak Proje Ekibinin katılımı ile BAP Komisyonu tarafından 

değerlendirme ve müzakere toplantısı gerçekleştirilebilir.  

 

Projelerin Üniversitenin Araştırma Performansına Yapması Beklenen Katkılar:  

 

Projenin desteklenmesi durumunda, proje devam ederken ve tamamlanmasını takip eden en geç 2 yıl 

içerisinde Üniversitenin araştırma performansının artırılmasına katkı sunulmalıdır.  

ADEP proje destek programı kapsamında proje ekibinden Üniversitenin araştırma performansını artırmaya 
yönelik beklenen bilimsel çıktılar ve puanları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Üniversite-Üniversite, 
Üniversite-Sanayi ve Uluslararası İşbirlikli bilimsel çıktılara yönelik ek puanlar verilecek olup ilgili tablolarda 
belirtilmiştir. İlgili bilimsel çıktıdaki işbirliğinin değerlendirilmesinde araştırma üniversitesi performans izleme 
endeksindeki (https://veri.erciyes.edu.tr/tr/arastirma-universitesi-performans-izleme-kriterleri-2022) belirtilen 
kriterler ve tanımlar geçerlidir.  
Proje devam ederken ve tamamlanmasının ardından en geç 2 yıl içerisinde bu tablolarda belirtilen bilimsel 
çıktı puanlarından en az 6 puan alınması zorunludur. Bu çıktılardan en az 2 puanın projenin devam ettiği 
dönemde gerçekleştirilmesi beklenir. Rapor döneminde sunulan bilimsel çıktıların ilgili ADEP projesinden 
elde edilmiş olması zorunludur.  
 
ADEP projesi kapsamında proje devam ederken ilk 24 ay içerisinde proje yürütücüsü ve/veya üniversitemiz 
mensubu araştırmacıları tarafından üniversitemiz yürütücülüğünde ilgili alanda hazırlanarak Tablo 1 ve 
Tablo 2’de belirtilen, 1. ve 2. maddelerdeki panel değerlendirme sürecine girmiş en az bir dış kaynaklı proje 
türüne başvuru yapılması zorunludur.  
 
Proje ekibi başvuru esnasında minimum koşulları sağlamayı beyan eder. Desteklenmesine karar verilen 
başvurular için bu alanda belirtilen beyan, proje ekibi ve BAP Koordinasyon Birimi arasında imzalanacak 
sözleşmenin eki mahiyetinde kabul edilecektir.  
 
Diğer Hususlar: ADEP projesi kapsamında şartları yerine getirilmeyen durumlar ile diğer tüm hususlarda 

“BAP Koordinasyon Birimi Yönergesi” ve “Uygulama Esasları” hükümleri uygulanır.  

 
 

https://veri.erciyes.edu.tr/tr/arastirma-universitesi-performans-izleme-kriterleri-2022
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Tablo 1. Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri için Proje Çıktılarının 
Değerlendirilmesinde Kullanılacak Puanlama Çizelgesi 

Bilimsel Çıktı Puan 

Nitelikli Bilimsel Yayın  

1. Web of Science tarafından taranan, en üst %10’luk dilimli dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

4 

2. Web of Science tarafından taranan, Q1 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

3 

3. Web of Science tarafından taranan, Q2 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

2 

4. Web of Science tarafından taranan,  Q3 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

1 

Kurum Dışı Araştırma Projeleri (proje yürütücüsü ve/veya üniversitemiz mensubu 

araştırmacıları tarafından üniversitemiz yürütücülüğünde ilgili alanda olmalıdır) * 

 

1. Horizon Europe ve eşdeğeri uluslararası projeleri / TÜBİTAK 1004 6 

2. TÜBİTAK 1001, 1003, 1005, 1007, 1505, 2244, 2247A/B, 3005, 3501, COST, 

Uluslararası İkili İşbirliği Programları, TÜSEB B Grubu Ar-Ge Projeleri, TAGEM Ar-

Ge Projeleri, Uluslararası Fonlanmış Araştırma Projeleri (Bütçesi 750.000 TL’den 

düşük olmayan), ERASMUS+ KA2 Fon Projeleri (Bütçesi 750.000 TL’den düşük 

olmayan) 

4 

3. TÜBA, Bakanlık veya eşdeğer diğer üniversite dışı kurumlarca desteklenen 

bilimsel araştırma projeleri 

3 

4. TÜBİTAK 1002 / TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Projeleri 2 

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları  

1. Uluslararası patent tescili 6 

2. Ulusal patent tescili 3 

3. Uluslararası patent başvurusu** 2 

4. Faydalı model / endüstriyel tasarım 1 

İlgili gösterge puanına ilişkin bilimsel çıktının üniversite-üniversite ya da üniversite-sanayi işbirliği içermesi durumunda bu 

gösterge puanına ilave 1 PUAN, uluslararası işbirliği içermesi durumda ise bu gösterge puanına ilave 2 PUAN eklenir. Belirtilen 

koşulların birlikte sağlanması durumunda en yüksek ilave puan dikkate alınır.  

* Tabloda belirtilmeyen desteklenmiş diğer projelerin ADEP kapsamında geçerliliği ve puantajı komisyon tarafından 
değerlendirilir. 
** Patentin tescil edildiği durumda, başvuru puanı değerlendirmeye alınmaz. 
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Tablo 2. Sosyal ve Beşeri Bilimler için Proje Çıktılarının Değerlendirilmesinde Kullanılacak 
Puanlama Çizelgesi 

Araştırma Performansı Göstergesi Puan 

Nitelikli Bilimsel Yayın  

1. Web of Science tarafından taranan, Q1 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

6 

2. Web of Science tarafından taranan, Q2 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

5 

3. Web of Science tarafından taranan, Q3 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

4 

4. Web of Science tarafından taranan, Q4 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

özgün araştırma makalesi 

3 

5. Web of Science tarafından taranan diğer dergilerde yayımlanmış özgün araştırma 

makalesi 

2 

Kitap (ÜAK tarafından kabul edilen uluslararası yayınevleri geçerlidir.)  

1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 4 

2. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı 2 

Kurum Dışı Araştırma Projeleri (proje yürütücüsü ve/veya üniversitemiz mensubu 

araştırmacıları tarafından üniversitemiz yürütücülüğünde ilgili alanda olmalıdır)* 

 

1. Horizon Europe ve eşdeğeri uluslararası projeleri / TÜBİTAK 1004 6 

2. TÜBİTAK 1001, 1003, 1005, 1007, 1505, 2244, 2247A/B, 3005, 3501, COST, 

Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Uluslararası Fonlanmış Araştırma Projeleri 

(Bütçesi 750.000 TL’den düşük olmayan), ERASMUS+ KA2 Fon Projeleri (Bütçesi 

750.000 TL’den düşük olmayan) 

5 

3. TÜBA, Bakanlık veya eşdeğer diğer üniversite dışı kurumlarca desteklenen 

bilimsel araştırma projeleri 

4 

4. TÜBİTAK 1002 3 

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları  

1. Uluslararası patent tescili 6 

2. Ulusal patent tescili 4 

3. Uluslararası patent başvurusu ** 3 

5. Faydalı model / endüstriyel tasarım 2 

İlgili gösterge puanına ilişkin bilimsel çıktının üniversite-üniversite ya da üniversite-sanayi işbirliği içermesi durumunda bu 

gösterge puanına ilave 1 PUAN, uluslararası işbirliği içerdiği durumda ise bu gösterge puanına ilave 2 PUAN eklenir. Belirtilen 

koşulların birlikte sağlanması durumunda en yüksek ilave puan dikkate alınır. 

* Tabloda belirtilmeyen desteklenmiş diğer projelerin ADEP kapsamında geçerliliği ve puantajı komisyon tarafından 
değerlendirilir. 
** Patentin tescil edildiği durumda, başvuru puanı değerlendirmeye alınmaz. 


