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Proje Destekleri



Desteklenen Proje Türleri 
• Normal Proje
• Tez Projeleri
• ÖNAP
• BYP
• UDP
• YÖP
• Güdümlü Proje

• ACİP
• YADOP (Yardımcı 

Doçentler için Projeler) 
• Uluslararası İşbirliği Projesi 

(IRP)
• Ulusal İşbirliği Projesi 

(AUİP)



Başvuru dönemleri: 
• Bir takvime bağlı değildir. Başvurular web sayfamızdan On-line kabul 

edilmektedir. 
• Proje yürütücüsü yönetmekte olduğu bir projeye ilave olarak, aynı 

türden ikinci bir proje başvurusu için (TEZ, BYP, YADOP hariç), 1. 
projenin yarı süresinin geçmesi ve bu süre içinde gerekli raporların 
gönderilmiş olması, son üç yıl içinde SCI, SSCI kapsamında 3 adet 
çalışmasının yayınlanması koşulları ile yürütücü ikinci projesini BAP 
Birimi’ne sunabilir. 

• http://baponlinebasvuru.istanbul.edu.tr/bap/asistant/main.htm
linkinden proje başvuru ve takip işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

• Sisteme giriş yapamayan/kayıtlı olmayan İstanbul Üniversitesi 
mensupları/araştırmacıları bilimap@istanbul.edu.tr adresine sisteme 
kayıt olmak istediklerine dair bir mail yollamaları gerekmektedir.

http://baponlinebasvuru.istanbul.edu.tr/bap/asistant/main.htm
mailto:bilimap@istanbul.edu.tr


Başvuru tamamlanmadan 
önce

• Tüm alanların sağlıklı ve gerektiği şekilde doldurulduğundan 
emin olunuz.

• Etik kurul onaylarınızın alınmış olduğundan emin olunuz. Etik 
kurul kararı almamış olan araştırma başvuruları hakem 
inceleme süreçleri başlatılmadan revizyon için geri iade 
edilir. 
o Deney hayvanı kullanılacak veya canlı hayvan üzerinde 

uygulama yapılacak ise mutlaka başvuru öncesinde araştırmanın 
yapılacağı yerde bulunan Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
onayının alınmış olması gerekir. 

o İnsan sağlığı ile ilgili tüm girişimli araştırmalar için Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu onayının alınmış olması gerekir.

o Anket, psikolojik ve diğer sosyolojik araştırmalar için İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler İnsan Araştırmaları Etik Kurulu onayının 
alınmış olması gerekir (kurul oluşumu devam ediyor). 



Başvuru tamamlanmadan 
önce

• Çalışmanın amacının uygun kaynaklarla 
desteklenmiş, yöntemlerin iyi bir şekilde 
ifade edildiğinden,

• Bütçe kalemlerinin doğru oluşturulduğu ve 
piyasa araştırmasının doğru yapıldığından, 

• Teknik şartnamelerin düzgün bir şekilde 
düzenlendiği, istenilen malzemenin 
vasıflarını tam anlamıyla tanımladığından,

• Çalışma takviminizin doğru 
planlandığından emin olunuz. 



Projelerden üretilen 
yayınlarda 

Tüm yayınlarızda adres olarak «Istanbul University» 
veya «İstanbul Üniversitesi» şeklinde üniversitemizin 
adını mutlaka bildiriniz. Daha sonra bulunduğunuz 
birimi veriniz. 
Tüm proje türlerinde destek sonucu yapılan yayınlarda 
çalışmanın “İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinatörlüğü’nce desteklendiğini” belirten 
bir dip notun veya bilgi/açıklama kısmında proje 
destek bilgisinin verilmesi  zorunludur. 



ISI Web of Science’da BAP tarafından desteklenmiş 

projelerde destek birimi için kullanılmış şekiller
• Funding Agencies=( ISTANBUL UNIVERSITY OR RESEARCH FUND OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL 

UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT FOUNDATION OR SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS 
COORDINATION UNIT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL UNIVERSITY RESEARCH FUND OR RESEARCH 
FOUNDATION OF THE ISTANBUL UNIVERSITY OR FUND OF ISTANBUL UNIVERSITY OR RESEARCH FUND OF THE 
ISTANBUL UNIVERSITY OR UNIVERSITY RESEARCH FUND OR ISTANBUL UNIVERSITY BAP PROJECT OR INSTITUTE 
OF PURE AND APPLIED SCIENCES I U FEN BILIMLERI ENSTITUSU OR ISTANBUL UNIVERSITY DEPARTMENT OF 
SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS OR ISTANBUL UNIVERSITY RESEARCH FUND BILIMSEL ARASTIRMA PROJELERI 
BAP YURUTUCU SEKRETERLIGI OR ISTANBUL UNIVERSITY IN TURKEY OR UNIT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR
RESEARCH SUPPORT UNIT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH OR
ISTANBUL UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH UNIT OR ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL TURKEY OR ISTANBUL 
UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS DEPARTMENT OR ISTANBUL UNIVERSITY SCIENTIFIC 
RESEARCHES PROJECT UNIT OR UNIVERSITY RESEARCH CORRIDOR OR RESEARCH FOUND OF ISTANBUL 
UNIVERSITY OR SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL UNIVERSITY 
RESEARCH FOUNDATION OR STATE PLANNING ORGANIZATION OF TURKEY FOR THE ADVANCED RESEARCH 
PROJECT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR T R MINISTRY OF DEVELOPMENT FOR THE ADVANCED RESEARCH 
PROJECT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR BILIMSEL ARASTIRMA PROJELERI BAP YURUTUCU SEKRETERLIGI OR THE 
RESEARCH FUND OF ISTANBUL UNIVERSITY OR COORDINATION UNIT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR
RESEARCH FOUND OF THE ISTANBUL UNIVERSITY OR RESEARCH FUND OF ISTANBUL UNIVERSITY TURKEY OR
POSTGRADUATE INSTITUTE OF SCIENCE FEN BILIMLERI ENSTITUSU OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL 
UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION TURKEY OR RESEARCH INSTITUTE OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL 
UNIVERSITY INSTITUTE OF PURE AND APPLIED SCIENCES I U FEN BILIMLERI ENSTITUSU OR SCIENTIFIC 
RESEARCH COORDINATION UNIT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH 
FUND OR SCIENTIFIC RESEARCH FUND OF ISTANBUL UNIVERSITY OR ISTANBUL UNIVERSITY SCIENTIFIC 
RESEARCH PROJECTS UNIT OR COORDINATION UNIT FOR SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS ISTANBUL 
UNIVERSITY TURKEY OR SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT COORDINATION UNIT OF ISTANBUL UNIVERSITY OR
ISTANBUL UNIVERSITY TURKEY OR RESEARCH FUND OF ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL TURKEY OR
DEPARTMENT OF RESEARCH PROJECTS OF ISTANBUL UNIVERSITY OR SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS OF 
ISTANBUL UNIVERSITY ) 



Yayınlarda proje desteği açıklaması 
için kullanılması gereken format

• İNGİLİZCE:This work was supported by Scientific
Research Projects Coordination Unit of Istanbul
University. Project number...........

• TÜRKÇE: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje numarası ……………..



Normal Kapsamlı Proje
Kimler başvurabilir: 

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, 
doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta 
yeterlik eğitimini tamamlamış ve 
endekslerde yayını çıkmış olan 
araştırıcılar başvurabilir. 

Proje Bütçesi üst limiti:
KDV dâhil 20.000,-TL'dir. 



Normal Kapsamlı Proje
BAŞARI ŞARTI:
Yürütücüler proje kapsamında yapılan çalışmaları, altı aylık 
dönemlerde hazırlanan ara raporlarını ve proje bitiminde 
kesin raporunu otomasyon üzerinden sunmakla 
yükümlüdür. 
Proje sonuçlarından en geç iki yıl içinde uluslararası bilim 
indekslerine giren bir dergide en az bir yayının yayınlanması 
beklenir. Bu koşulun yerine getirilmediği durumlarda 
gerekçe belirtilerek son iki yılda “Science Sitation Index-
Expanded (SCI), Social Sciences Sitation Index (SS CI) ve 
Arts and Humanities Sitation Index (A&HCI)” İndeksleri 
kapsamında yer alan diğer yayınlar gösterilerek yeni proje 
desteğine başvurulabilir. 



TEZ Projeleri
Kimler başvurabilir: 
İstanbul Üniversitesi’nin Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile benzer 
eğitim verme yetkisine sahip diğer Enstitü ve Fakültelerinde yüksek lisans, tıpta 
uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve doktora çalışmalarını sürdüren 
öğrenciler başvurabilir. Başka bir üniversiteden veya kamu kuruluşundan 35. 
madde ile görevlendirilenler başvuramaz. 
Proje Bütçesi üst limiti: 

KDV dâhil üst limitler: 
Yüksek Lisans Tez Projesi: 7.000,-TL 
Tıpta/Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Tez Projesi: 8.000,-TL 
Doktora Tez Projesi: 15.000,-TL 
Tez projelerinde öğrencinin tezi ile ilgili olarak yurt dışı seyahat kalemi 
karşılanmamaktadır. Kadrosuz olan öğrencilerin hiçbir seyahat giderleri 
karşılanmamaktadır.



TEZ Projeleri
BAŞARI ŞARTI:

Yürütücüler proje kapsamında yapılan çalışmaları, altı aylık 
dönemlerde hazırlanan ara raporlarını ve proje bitiminde kesin 
raporunu otomasyon üzerinden sunmakla yükümlüdür. 

Sonuçlandırma süreci: 

Tez çalışması tamamlandığında, yürütücü kesin raporunu BAP 
Biriminin Proje Başvuru Otomasyon Sistemine girdikten sonra, 
projesinin kapatılabilmesi için BAP Birimi Proje Bölümü’ne başarılı 
olduğuna dair mutlaka ilgili Enstitü veya Dekanlık çıkış belgesini 
teslim etmesi zorunludur. Tezin bütününün teslim edilmesine gerek 
yoktur. Ayrıca, kesin rapor içinde BAP Birimine teşekkür sayfası yer 
almalıdır. 



TEZ Projeleri
BAŞARI ŞARTI:
07/02/2011 tarihinden bu yana TEZ projesi ile 
desteklenmiş olan çalışmalardan proje bitiminden 
itibaren iki yıl içinde FEN, SAĞLIK, MÜHENDİSLİK 
Bilimlerinden Yüksek Lisans tez çalışmalarından SCI 
veya ulusal hakemli dergilerde yabancı dilde en az 1 
adet makale, doktora çalışmalarından ise 1 adet SCI 
ve ulusal hakemli dergide yabancı dilde en az 1 adet 
makale; SOSYAL Bilimlerde ise yüksek lisans için en az 1 
adet, doktora için ise en az 2 adet ulusal hakemli 
dergide yabancı dilde hazırlanmış yayınlanmak üzere 
makale başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.



Çok Disiplinli Öncelikli Alan 
Projeleri (ÖNAP) 

Kimler başvurabilir: 
İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık 
veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ve indekslerde 
yayını çıkmış olan araştırıcılar başvurabilir. 
Bu destek programında çalışmanın en az üç merkezli ve 
çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde bilim 
dalları, diğer alanlarda anabilim dalları ayrı merkez 
olarak değerlendirilir, ancak bölüm ve fakülteler 
arasında yapılacak işbirlikleri tercih nedeni olacaktır.
Proje Bütçesi üst limiti:
KDV dâhil 100.000,-TL'dir  



Çok Disiplinli Öncelikli 
Alan Projeleri (ÖNAP) 

BAŞARI ŞARTI:
Yürütücüler proje kapsamında yapılan 
çalışmaları, altı aylık dönemlerde hazırlanan 
ara raporlarını ve proje bitiminde kesin 
raporunu otomasyon üzerinden sunmakla 
yükümlüdür. 
Proje sonuçlarından en geç iki yıl içinde 
uluslararası bilim indekslerine giren dergilerde 
BİRİ A GRUBU DERGİDE OLMAK ÜZERE EN AZ 3 
makalenin yayınlanması beklenir. 



Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara 
Destek Projeleri (BYP) 

Kimler başvurabilir: 

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta 
yeterlilik eğitimini tamamlamış, Science Sitation Index Expanded (SCI), 
Social Sciences Sitation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Sitation
Index (A&HCI)” indekslerince taranan dergilerde makaleleri yayınlanan; 
yurt dışındaki bir yayınevinin uluslararası bir bilim dilinde yayımladığı bir 
kitabın yazarı, editörü veya bölüm yazarlarından biri olan ve adres olarak 
İstanbul Üniversitesi’ni gösteren araştırıcılar başvurabilir. 

Yürütücü dışındaki İstanbul Üniversitesi mensubu diğer araştırıcıların yazılı 
mutabakatını almakla yükümlüdür

YAYININ GEÇERLİLİK SÜRESİ: Çalışmanın yayım yılı ve bir sonraki yılın 
sonuna kadar. 

Proje Bütçesi üst limiti:

Limit yoktur, bütçe yayının çıkmış olduğu derginin impakt faktörü ve 
projede kullanılan makale/kitap sayısına bağlıdır. 



Bilimsel Yayınları 
Destekleme Projeleri (BYP) 

BAŞARI ŞARTI:
BYP projelerinde süre maksimum 36 aydır. Bu 
çerçevede alınan desteğin ne şekilde kullanıldığını ve 
hangi sonuçlara ulaşıldığını açıklayan en az bir sayfalık 
bilimsel içerik ile ilişkili kesin rapor, online otomasyon 
sistemine girilerek Birime sunulur. 
Bu destek programında yayın şartı aranmamaktadır.



Uluslararası Yayınlara Yönelik 
Destek Projeleri (UDP)

Kimler başvurabilir: 
Araştırmalarının sonuçlarını uluslararası ve ulusal bilimsel 
toplantılarda bildiri olarak sunacak olan İ.Ü. öğretim üyeleri, 
doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini 
tamamlamış kadrolu araştırıcılar. 
Sunulacak her bildiri için tek bir araştırıcı desteklenir.
Bir araştırmacı her yıl yayın şartını yerine getirmek koşulu ile 
bir yurt içi bir yurt dışı kongreye katılım desteği alabilir. 
Başvuru Tarihi: Toplantı tarihinden en az 45 gün önce 
başvurulmalıdır. 
Proje Bütçesi üst limiti:
Gidilecek olan kongrenin yerine ve yapılacak bildiri tipine 
göre değişmektedir.



Uluslararası Yayınlara Yönelik 
Destek Projeleri (UDP)

BAŞARI ŞARTI:
Daha önce UDP projesi alan araştırmacılardan, 
uluslararası bir bilimsel makale veya kitap 
içerisinde bölüm niteliğinde yayın yapmaları 
gerekmektedir.
Desteklenen UDP projesi yayına dönüşmediği 
takdirde ayrıntılı gerekçe yazısı ve son 2 yılda 
“Science Sitation Index Expanded (SCI), Social
Sciences Sitation Index (SSCI) ve Arts and
Humanities Sitation Index (A&HCI)” indeksleri 
kapsamına giren diğer yayınlar ile başvurulabilir. 



Yayın Ödül Projeleri (YÖP) 
Kimler başvurabilir: 
Son 10 yıl içinde, en az % 60’ını Türkiye’de (İstanbul 
Üniversitesi’nde) gerçekleştirdikleri çalışmaları ile (en 
az % 60’ı Türkiye’de yayımlanmayan yabancı 
dergilerde olmak üzere) SCI kapsamında en az 25 
orijinal yayın yapmış olan İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık veya 
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırıcılar 
başvurabilir. Bu program kapsamında daha önce 
alınan destekler için kullanılmış olan yayınlar bir 
başka araştırıcı için de olsa tekrar kullanılamaz. 

Proje Bütçesi üst limiti:
KDV dâhil 75. 000,-TL'dir. 



Yayın Ödül Projeleri (YÖP) 
BAŞARI ŞARTI:
Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje 
bitiminde yürütücü kesin rapor formatında 
hazırladığı raporunu BAP otomasyon 
sistemine girer. Bu proje bitiminde yayın 
yapma şartı aranmaz. 



Acil İhtiyaç Projeleri (ACİP) 
Kimler başvurabilir: 
Yayın sürekliliğine sahip İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, 
tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ve 
endekslerde yayını çıkmış olan araştırıcılar başvurabilir. 
Özgün bilimsel katkı sağlama potansiyeli yüksek olan yürüyen veya 
başarıyla kapatılmış projelerle ilgili acil ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla hazırlanan bir programdır. Acil ihtiyacın ne olduğu, neden 
daha önce planlanamadığı belirtilmelidir. 
Mevcut ACİP projesi kapatılmadan yeni bir başvuru yapılamaz. 

Proje Bütçesi üst limiti:
KDV dâhil 5.000,-TL'dir. 



Acil İhtiyaç Projeleri (ACİP) 
BAŞARI ŞARTI:
Ara rapor istenmez, kesin rapor formatına 
bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl 
kullanıldığını açıklayan bir sayfalık kısa bir 
rapor hazırlanarak en geç 12 ay içinde 
online otomasyon sistemine girilerek BAP 
Birimi’ne sunulur. 
Bu destek programında yayın şartı aranmaz.



Yardımcı Doçentler İçin Araştırmada 
Hızlı Destek Projesi (YADOP) 

Kimler başvurabilir: 
Sadece İstanbul Üniversitesi mensubu Yardımcı 
Doçentler Proje Yürütücüsü olarak başvurabilir. 
Proje Yürütücüsü olan Yardımcı Doçent ilk 
projesinden sonra, kendi Anabilim Dalında 
Doçentliğe müracaat için gerekli olan yayın 
miktarının 1/3 ünü gerçekleştirmeden yeni bir 
YADOP projesi veremez. Bir YADOP projesi 
tamamlayan Yardımcı Doçent arka arkaya en çok 3 
YADOP projesi yapabilir. 

Proje Bütçesi üst limiti:
KDV dâhil 15.000.-TL'dir. 



Yardımcı Doçentler İçin Araştırmada 
Hızlı Destek Projesi (YADOP)

BAŞARI ŞARTI:
Yürütücüler proje kapsamında yapılan 
çalışmaları, altı aylık dönemlerde hazırlanan 
ara raporlarını ve proje bitiminde kesin 
raporunu otomasyon üzerinden sunmakla 
yükümlüdür. 
Proje sonuçlarından en geç iki yıl içinde 
uluslararası bilim indekslerine giren bir 
dergide EN AZ 1YAYININ yayınlanması 
beklenir. 



Uluslararası İşbirliği 
Projesi (IRP)

Kimler başvurabilir: 
Değişik bilimsel alanları içeren ve İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyelerinin uluslararası kurum veya kuruluşlardaki 
araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları 
araştırma ve geliştirme projeleridir. Proje kabulunden sonra 
formlar bölümünde yer alan GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Türkçe ve 
İngilizce olarak ortaklar tarafından imzalanır.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık 
veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ve endeksler 
kapsamındaki dergilerde yayını çıkmış olan araştırıcılar 
başvurabilir. 

Proje Bütçesi üst limiti:
KDV dâhil 15.000,-TL'dir. 



Uluslararası İşbirliği 
Projesi (IRP)

BAŞARI ŞARTI:

Yürütücüler proje kapsamında yapılan çalışmaları, altı aylık 
dönemlerde hazırlanan ara raporlarını ve proje bitiminde kesin 
raporunu otomasyon üzerinden sunmakla yükümlüdür. 

Proje sonuçlarından en geç iki yıl içinde uluslararası bilim 
indekslerine giren bir dergide en az bir yayının yayınlanması 
beklenir. 

Yurt dışındaki Proje ortaklarının sadece seyahat giderleri 
karşılanmaktadır. 



Ulusal Araştırma İşbirliği 
Projesi (UAIP)

Kimler başvurabilir: 
Değişik bilimsel alanları içeren ve İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyelerinin ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte 
gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme 
projeleridir. Proje kabulunden sonra formlar bölümünde yer alan 
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Türkçe ve İngilizce olarak ortaklar tarafından 
imzalanır.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık veya 
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ve endeksler kapsamındaki 
dergilerde yayını çıkmış olan araştırıcılar başvurabilir. 
Diğer Kurumlardaki Proje ortaklarının sadece seyahat giderleri 
karşılanmaktadır. 

Proje Bütçesi üst limiti:
KDV dâhil 7.500,-TL'dir. 



Uluslararası İşbirliği 
Projesi (IRP)

BAŞARI ŞARTI:
Yürütücüler proje kapsamında yapılan çalışmaları, altı 
aylık dönemlerde hazırlanan ara raporlarını ve proje 
bitiminde kesin raporunu otomasyon üzerinden 
sunmakla yükümlüdür. 
Proje sonuçlarından en geç iki yıl içinde uluslararası 
bilim indekslerine giren bir dergide en az bir yayının 
yayınlanması beklenir. 



GÜDÜMLÜ PROJELER 
Kimler başvurabilir: 
İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta 
uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 
ve endeksler kapsamındaki dergilerde yayını çıkmış 
olan araştırıcılar başvurabilir. 
Rektörün veya BAP Komisyonu’nun, üniversitenin 
veya ülkenin bir sorununu çözmeye, doğal ve 
tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik, 
konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlattığı özel 
projelerdir.
Proje Bütçesi üst limiti:

BÜTÇE LİMİTİ YOKTUR



Uluslararası İşbirliği 
Projesi (IRP)

BAŞARI ŞARTI:
Yürütücüler proje kapsamında yapılan çalışmaları, altı 
aylık dönemlerde hazırlanan ara raporlarını ve proje 
bitiminde kesin raporunu otomasyon üzerinden 
sunmakla yükümlüdür. 
Bu proje tipinde yayın şartı aranmaz. 



Çalışmalarınızda Başarılar 
Dileriz

BAP Koordinatörlüğü
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