KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BAP 2022 YILI UYGULAMA ESASLARINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1. Tez projeleri destek üst limitleri artırıldı.
Yeni destek üst limitleri
- Yüksek lisans tez projeleri için 12.500 TL
- Doktora tez projeleri için 25.000 TL
olarak güncellenmiştir.
2. Performans esaslı ilave bütçe desteği uygulaması başlatıldı. Buna göre:
1. Yürütücünün son 3 yılda tamamlamış olduğu BAP Projelerinden hazırlanarak SSCI,
SCI, SCI-Exp, AHCI, indekslerindeki dergilerde (son üç yılda) yayımlanan tam metin
makaleleri bulunması durumunda destek üst limiti, Q1 ve Q2 kategorisi için %20;
Q3 ve Q4 kategorisi için %10 oranında artırılabilir. Mimarlık, Planlama ve Tasarım
Temel Alanı / Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı için Q1 ve Q2 kategorisi
yerine alan indeksleri (The Avery Index to Architectural Periodicals, DAAI (Design
and Applied Arts Index), Art Index (Art Research Database, EBSCO), ICONDA (The
International Construction Database), Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs), Scopus)
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler için de aynı oranda ilave bütçe
desteği verilir. Bu kapsamdaki makalelerde ilgili proje numarasının belirtilmiş olması
zorunludur. Ayrıca yayın bilgilerinin BAP otomasyon sistemine “Yapılan projeden
çıkarılan yayınlar ve atıflar” sekmesi altında girilmesi gerekmektedir. İlave bütçe
desteği yıl içerisinde başvurulan sadece bir proje için uygulanabilir.
2. BAP projesinin çıktılarından ulusal patent / faydalı model sonuç belgesi alınması
veya uluslararası patent başvuru belgesi bulunması durumunda proje
yürütücüsünün sonraki dönemde sunacağı projenin kabul edilen bütçesinin %20’si
kadar araştırma ve tez projesine, proje numarasının ilgili çıktıda belirtilmiş olması
dikkate alınarak ilave bütçe desteği verilebilir.

3. Harcama ilkeleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.
Projeler kapsamında harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından
yürütülmektedir. Projeler kapsamında herhangi bir satın alma/harcama işleminin
başlatılabilmesi için, öncelikle araştırmacıların http://bap.ktun.edu.tr/ internet
adresinde kullanımda olan Konya Teknik Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi
(BAP otomasyon) üzerinden oluşturacakları harcama taleplerini elektronik ortamda
BAP Koordinasyon Birimine e-imzalı olarak sunmalıdırlar. Harcama talebinin BAP
otomasyonu üzerinden e-imzalı olarak gönderilememesi durumunda ıslak imzalı nüsha
teslim edilmelidir. Harcama Onay Belgesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından
incelemeye alınmadan ve gerekli belgeler düzenlenmeden önce herhangi bir harcama
işleminin başlatılması veya varsa daha önceden yapılmış herhangi bir harcama için
ödeme yapılması mümkün değildir.

4. Yeni proje başvurularında aşağıdaki koşullar aranacaktır.
1. Yeni proje başvurusunda yürütücünün son üç yıl içerisinde SCI, SCI-Exp., SSCI,
AHCI, ESCI, TR dizinlerde taranan dergilerden birinde en az bir yayın yayımlamış
olması koşulu aranacaktır.
2. İlk defa BAP destekli proje yürütücülüğü yapacak öğretim üyesi/öğretim elemanı için
1. maddedeki koşul aranmaz.
3. Yürütücü son 5 yıl içerisinde ulusal/uluslararası, patent/ faydalı model belgesi almış
ise yayın koşulu aranmaz.
4. Tez projelerinde öğrencinin tez çalışma planı/tez önerisi onaylandıktan sonra
yüksek lisans tez projeleri için en geç 6 ay, doktora tez projeleri için 18 ay içinde
gerçekleştirilmeyen başvurular kabul edilmez. Tez önerisini 31.12.2021 tarihinden
önce vermiş öğrencilerin tez projeleri için bu şart aranmaz.

5. Yazıcı, toner, kırtasiye ve baskı alımları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
Tez ve araştırma projelerinde yazıcı, toner, kırtasiye ve baskı alımlarında destek üst
limiti en fazla 3000 TL’dir. Yazıcı alımı talebinde bulunan proje yürütücüsünün son 7
yıl içerisinde üzerinde zimmetli yazıcı olmaması, yazıcı alımı başvuru aşamasında,
talep ettikleri yazıcıya olan ihtiyacını gerekçelendirmesi ve gerekçenin, BAP
Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda yazıcı alımı yapılabilir. Proje
bütçesinde yazıcı alımı bulunması durumunda yürütücülerin bağlı bulundukları birimin
ayniyatından alacakları üzerlerine zimmetlenmiş yazıcı bulunmadığını gösterir belgeyi
başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekir.

6. Bilgisayar ve bilgisayar parçası alımları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
1. Bir yürütücü üzerinde en fazla bir adet dizüstü bilgisayar olabilir.
2. Yürütücü üzerine zimmetli olan bilgisayar en az 5 yıllık ise, proje çalışmalarını
yürütmek için bilgisayar gerekli olması durumunda bilgisayar bütçesi talep edilebilir.
3. Araştırma ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere yüksek başarımlı sistemlere
(Süper Bilgisayar, Sunucu, İş İstasyonu vb.) ihtiyaç duyulması halinde bu gibi
ihtiyaçlar, Birimlerimizde bulunan bilgisayar laboratuvarlarından, Üniversitemiz Bilgi
İşlem Daire Başkanlığının sunucularından veya TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek
Başarımlı ve Grid Hesaplama merkezi olan TRUBA’dan öncelikli olarak
karşılanacaktır. Bu kapsamdaki ihtiyaçlarla ilgili olarak öncelikle Üniversitemiz Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı’na veya TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı ve Grid
Hesaplama merkezi olan TRUBA’ya başvurulması gerekmektedir. Yukarıdaki
alternatiflerden sonuç alınamadığının resmi olarak belgelenmesi durumunda BAP
Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir.

4. Birimlerimizin envanterinde kayıtlı bilgisayarların kapasitelerinin artırılması için
donanım parçaları alınabilir. Çıkan donanım parçalarının ayniyat birimlerine teslim
edilmesi gereklidir.
5. Bilgisayar ve donanım parçaları talebinde bulunan proje yürütücüsünün, bağlı
bulundukları birimin ayniyatından alacakları üzerlerine zimmetlenmiş cihaz
bulunmadığını gösterir belgeyi başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekir.
6. Projeler kapsamında tablet, tablet bilgisayar ve benzer kategorideki cihazlar
için destek sağlanmaz. Ancak bahsi geçen cihazların projenin yürütülebilmesi için
zorunlu olduğunun gerekçelendirilmesi ve bu gerekçenin BAP Komisyonu
tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir.

7. Proje kapsamında yaptırılacak test ve analiz hizmeti alımları giderlerinin
karşılanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
Projeler kapsamında yapılacak Test ve Analiz hizmeti alımlarında öncelikle
Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERLAB), sonra
yurtiçi ve en son yurtdışı kaynaklarının kullanılması gerekmektedir. Yapılacak cihaz
veya hizmet alımlarında;
•
MERLAB kaynaklarının bulunmadığının/kullanılamadığının resmi olarak
belgelenmesi,
•
Yurtdışı kaynak kullanımının talep edilmesi durumunda ise proje yürütücüsü
tarafından gerekçesinin açıklanması,
zorunludur. Yukarıdaki alternatiflerden sonuç alınamadığının resmi olarak
belgelenmesi halinde BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda destek
sağlanabilir.

8. Yazılım, yazılım kodlanması ve/veya geliştirilmesi konusundaki alımlar
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
1. Projeler kapsamında, Microsoft Windows ve Office ürünleri, sunum geliştirme
yazılımları, anti virüs yazılımları vb. nitelikteki genel kullanıma yönelik yazılımlar ile
üniversitemizin https://erisim.ktun.edu.tr/ adresinde paylaştığı kampüs lisansı
mevcut olan yazılımlar için destek sağlanmaz.
2. Projelerde özel bir yazılım kodlanması ve/veya geliştirilmesi gerektiğinde öncelikle
disiplinler arası çalışmaların yürütülmesi (2. danışman atanması vb.), hizmet alımı
gereken durumlarda ise öncelikle üniversitemizdeki akademik personelden destek
alınması gerekmektedir. Yukarıdaki alternatiflerden sonuç alınamadığının resmi
olarak belgelenmesi durumunda BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi
durumunda destek sağlanabilir.

9. Proje başvurularında BAP otomasyon sistemine yüklenmesi gereken
belgeler belirtilmiştir.
1. Proforma Faturalar veya Teklif Mektupları: Projenin başvuru aşamasında, satın
alınması planlanan makine teçhizat, hizmet ve sarf kalemine giren her türlü satın
alma işlemi için proforma fatura veya teklif mektuplarının Sisteme yüklenmiş
olması gerekmektedir.
2. Teknik Şartnameler: Proje başvurusunda satın alma işlemi yapılacak olan makine
teçhizat, alımlarında taleplere ait ayrıntılı teknik şartnamelerin Sisteme
yüklenmiş olması gerekmektedir.
3. Proje Ekibinin Özgeçmişi.
4. Proje Başvurusu Yapılabilmesi İçin Kullanılacak Yayın (Madde 5.A)
5. Varsa Performans Esaslı İlave Bütçe Desteği için Kullanılacak Yayın (Madde
4)
6. Test ve Analiz Belgesi: Hizmet kalemine giren talep edilen Test ve
Analiz
Hizmetiyle
ilgili
MERLAB
kaynaklarının
bulunmadığının/kullanılamadığını gösterir belge veya yurtdışı kaynak
kullanımının talep edilmesi durumunda proje yürütücüsü tarafından gerekçe
yazısı.

