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T.C. 

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
 

 

15/03/2023 

Değerli Akademisyenler, 

  

2023 yılı Mart dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvuruları 15 Mart 2023 -15 Nisan 

2023 tarihleri arası saat 16.30’a kadar proje evrakları üzerindeki imzalar tamamlanmış olacak 

şekilde bağlı bulunduğu Birimin EBYS üzerinden yapılabilecektir. Proje başvurularının 

değerlendirilmeye alınabilmesi için bu tarihler içerisinde (elektronik ve ıslak imzalı) başvuru 

evraklarının eksiksiz olarak BAP birimine ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru formlarına 

https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/bilimsel-arastirma-projeleri-koordinatorlugu adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

Başvurular ile ilgili sıkça sorulan sorular ve önemli konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. 

 

Kimler başvuru yapabilir: 

 

Doktora ya da Sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlar proje başvurusu yapabilir.  

 

Bir akademisyen kaç proje yürütebilir: 

 

Bir akademisyen aynı anda en fazla 1 KAP ve 1 LTP projesi yürütebilir. BAP uygulama 

yönergesinin 11. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca, her başvuru döneminde en fazla 1 LTP başvurusu 

yapılabilir. Başarı ile tamamlanan proje(lerin) yerine yeni proje başvurusunun yapılabilmesi 

için yönergenin ilgili maddelerindeki yayın şartlarının sağlanmış olması gerekir. 

 

Proje başvurusunda hangi belgeler isteniyor: 

 

1. 1 adet Proje Öneri Formu  (Doldurulup imzalar tamamlanarak teslim edilecektir) 

2. 1 adet Proje Ön Değerlendirme Formu (Doldurulup imzalar tamamlanarak teslim 

edilecektir) 

3. 1 adet İş Zaman Çizelgesi (Doldurulup imzalar tamamlanarak teslim edilecektir) 

4. Proje yöneticisi ve ekibinin öz geçmişleri Proje evraklarıyla EBYS üzerinden (birer 

adet çıktısı) BAP birimine teslim edilecektir. 

5. Satın alınacak mal/malzeme/hizmet vs. ile ilgili proforma faturalar (3 farklı firmadan) 

BAP birimine teslim edilecektir. 

6. Proje konusu ile alakalı kurum içinden bir kurum dışından bir toplamda iki 

akademisyenin hakem olarak önerilmesi gerekmektedir. (Lisansüstü Tez Projelerinden 

(LTP) Hariç) 

7. Çıkar çatışması yaşanabilecek kişilerin ve menfaat sağlanabilecek kişilerin isimleri  

word belgesi olarak hazırlanıp proje başvurusu ile beraber teslim edilmelidir.  

 

Lisansüstü Tez Projelerinden (LTP) yukarıda belirtilen başvuru belgelerine ek olarak istenen 

belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/bilimsel-arastirma-projeleri-koordinatorlugu
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1. Lisansüstü Tez Projelerine başvurular öğrenci adına tez danışmanı tarafından 

yapılacaktır. 

2. Proje başlığı ile tez başlığının aynı olması gerekmektedir. 

3. Lisansüstü Tez Projeleri Beyan formu teslim edilecektir. 

4. Lisansüstü Tez Projeleri Feragatname teslim edilecektir. 

5. Proje süresi, öğrencinin tezini (azami) tamamlama süresine göre hesaplanıp 

yazılmalıdır. 

6. Başvuru sırasında proje öneri formu üzerinde projenin yürütüleceği fakülte/bölüm/ana 

bilim dalı bilgileri kısmından tez öğrencisinin kayıtlı olduğu enstitü/bölüm/anabilim 

dalı seçilmelidir. 

7. Öğrencinin tez önerisinin kabul olduğunu gösterir belgenin (yazı, kurul kararı vb.) Proje 

evraklarıyla EBYS üzerinden sonra (1 adet) çıktı alınarak BAP birimine teslim 

edilecektir. 

8. Onaylı öğrenci belgesi Proje evraklarıyla EBYS üzerinden yüklendikten sonra  (1 adet) 

çıktı alınarak BAP birimine teslim edilecektir. 

9. Tez projelerinde sonuç raporu olarak, tez izleme komisyonun imzaladığı tez 

kitapçığından 1 adet getirilecek ve tezin PDF hali üst yazıyla EBYS üzerinden sonuç 

raporu olarak yüklenecektir. İşlem tamamlandıktan sonra sonuç raporuna ait kapak form 

alınıp tez ile birlikte BAP birimine teslim edilecektir. 

 

Aktif olan proje destek miktarları ne kadardır: 

 

Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP) : 20.000TL. 

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): 

Doktora/Sanatta Yeterlilik : 10.000-TL. 

Yüksek Lisans  : 8.000-TL. 

 

Önemli noktalar: 

 

1. Proje yürütücüsü,  BAP Koordinasyon birimince desteklenen proje çıktılarını, proje 

süresinde veya proje bitiş tarihinden itibaren; 

a. KAP, ÖNAP, ÇAP, KARDEP, DKP ve İAP projeleri için projenin 

sonuçlanmasını izleyen en geç 3 (üç) yıl içerisinde Science Citiation Index 

(SCI), Science Citiation IndexExpanded (SCI-E), Social Science Citiation Index 

(SSCI) veya Arts and Humanities Citiation  Index (AHCI) indekslerinde taranan 

dergilerde en az bir yayın yapılması (yada yayına kabul almış) beklenmektedir. 

b. “a” maddesinde tanımlanan indeksli dergilerde yayın yapılmaması durumunda 

uluslararası/ulusal tanınmış yayınevlerinde yayımlanan bir kitap ya da kitap 

bölümü, Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurularında kabul 

edilen alan indeksli dergilerde makale ya da ULAKBİM TR dizinde taranan 

dergilerde makale olarak en geç üç yıl içerisinde proje sonuçlarının paylaşılması 

(yada yayına kabul almış) beklenmektedir. 

c. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında patent alınmış olması durumunda, “a” 

ve “b”  maddesinde değinilen yayın şartları aranmaz. 

d. Proje yürütücüsünün yeni proje başvurusu yapabilmesi için daha önce 

yürütücüsü olduğu projeye ilişkin süresi içerisinde yayın yapması 

beklenmektedir. 

e. Lisansüstü tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içinde, ulusal veya 

uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması beklenir. Yeni bir tez projesi 
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başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın şartı sağlamış olması 

halinde başvuruda bulunabilir. 

2. BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü 

yayın ve tezlerde, “Bu çalışma Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” 

(“This work was supported by Ankara Music and Fine Arts University Scientific 

Research Coordination Unit. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama 

gelecek bir ibareye yer verilmelidir. 

3. Malzeme listesi oluştururken demirbaş malzemeler için bağlı bulunduğunuz birimin 

taşınır kayıt/kontrol yetkilisi ile irtibata geçerek malzemeler sorgulatılmalıdır. Mevcut 

olan malzemeler yazılmamalıdır. 

a. Satın alma listesine marka, model ve özellik belirtilmemelidir.  

b. Satın alma listesinde bulunan malzemelerin alımlarının proje başvuru dönemi 

bitiminden 1,5-2 Ay sonra başlaması nedeniyle muhtemel fiyat artışları göz 

önüne alınmalı ve fiyatlar buna göre yazılmalıdır. 

4. Projeyle alakalı belgeler imzalatılmadan önce BAP birimi tarafından kontrol 

edilmelidir.  

5. Hızlı fiyat değişimleri nedeniyle projede yazılmış olan malzemelerin eksiksiz 

alınabilmesi amacıyla proje sözleşmesi imzalanmasına müteakip satın alma/avans 

taleplerinin yapılarak malzeme alım sürecinin başlatılması gerekmektedir. 

6. Proje önerisi hazırlarken istenilen malzemeye ait “açıklama/gerekçe” kısmının ayrıntılı 

bir şekilde yazılması gerekmektedir.  

   

 

Devam eden projelerle ilgili bilgi notu: 

 

Proje sürecinde, öneri formunda bulunmayan malzeme(ler) (ek malzeme) için talepte 

bulunduğunuzda; taleplerin projedeki rolü, projenin devamı için gerekliliği ve neden öneri 

formunda belirtilmediği gibi konular detaylı olarak açıklanmalıdır. Bu açıklamalar ek 

malzemelerin değerlendirmesinde temel dayanak olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

İyi çalışmalar dileklerimizle 

BAP Birimi 

 


