
Değerli Araştırmacılar, 

Yozgat  Bozok  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  (BAP)  Koordinasyon  Birimi  olarak  Bilimsel 

Araştırma Projeleri süreçlerinde bir dizi yenilik gerçekleştirdik. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak 

bu yeniliklerden bazıları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

1) 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle yeni proje başvuruları ve yürüyen projelerin tüm işlemleri yeni BAP 

Otomasyon  Sistemi  (BAPSİS)  (bapsis.bozok.edu.tr)  üzerinden  yürütülecek olup  eski  otomasyon 

sisteminin  kullanımı  1  Ekim  2021  tarihi  itibariyle  devreden  çıkarılacaktır  (Araştırmacılar  proje 

bilgilerine eski sistemden hala erişebilecektir). Üniversitemiz mensupları mevcut merkezi kimlik 

kullanıcı  adı  ve  şifreleri  (aynı  zamanda  AVESİS  kullanıcı  adı  ve  şifresi)  ile  BAPSİS’e  giriş 

yapabileceklerdir. 

2) 2021 yılı  2. Dönem BAP Proje Başvuruları 1 Ekim 2021‐31 Ekim 2021  tarihleri  arasında BAPSİS 

üzerinden alınacaktır. 

3) Proje başvurularında yenilikler: 

 Proje  başvurusu  sırasında  artık  hiçbir  basılı  evrak‐CD‐EBYS  üst  yazısı  vs.  talep  edilmeyecek 

olup,  başvurular  tamamen  elektronik  ortamda,  bapsis.bozok.edu.tr  üzerinden  yapılacaktır. 

Projenin kabul edilmesi durumunda basılı evraklar ilgili yürütücüden talep edilecektir. 

 Yeni  BAPSİS  otomasyon  sistemi  ve  yenilenen  başvuru  formları  ile  proje  başvuruları 

sadeleştirilmiş ve kolaylaştırılmıştır.  

4) Ara rapor, sonuç raporu ve yayınlar gibi proje çıktıları artık basılı olarak talep edilmeyecek olup 

bu dokümanların BAPSİS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi yeterli olacaktır. 

5) Yeni  proje  türleri  için  proje  sonuç  raporunun  tesliminden  sonra  yayın  için  ek  süre  talebi 

gereksinimi  kaldırılmıştır.  Yeni  sistemde  araştırmacılar  sonuç  raporunun  kabul  edilmesini 

müteakip 2 yıl içerisinde yayın şartını sağlamakla yükümlüdür. 

6) Performansa dayalı bütçe limiti uygulaması ile üretken araştırmacıların teşvik edilmesine yönelik 

uygulama başlatılmıştır. Bu kapsamda alanında çok ve nitelikli bilimsel yayın yapan, patent alan, 

TÜBİTAK, AB ve diğer dış kurum destekli projelere başvuru yapan, bu projeleri geçmişte başarıyla 

sonuçlandırmış  olan  araştırmacılar  BAP  Projelerine  başvurularında  daha  yüksek  bütçe  ile 

desteklenecektir. 

7) YOBÜ  BAP  Yönergesi  yenilenerek  yeni  proje  türleri  belirlenmiştir.  Yeni  proje  türleri  aşağıda 

sunulmuştur: 

 Genel  Araştırma  Projeleri  (GAP)  ile  Yozgat  Bozok  Üniversitesi  bünyesindeki 

araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırmaları desteklenecektir. 

 Çok  Disiplinli  Araştırma  Projeleri  (ÇDAP)  ile  Yozgat  Bozok  Üniversitesinden  farklı 

disiplinlerden en az iki bölüm veya tıp‐sağlık alanında iki farklı anabilim dalından birden 

fazla öğretim üyesinin birlikte hazırlayacağı araştırma projeleri desteklenecektir. 

 Endüstriyel  Kenevir  Araştırma  Projeleri  (KENAP)  ile  Yozgat  Bozok  Üniversitesi 

İhtisaslaşma Alanı  olan  “Endüstriyel  Kenevir”  alanında  bilimsel  araştırma  ve  geliştirme 

faaliyetlerini içeren projeler desteklenecektir. 



 Öncelikli Alan Araştırma Projeleri  (ÖNAP)  ile  ilgili Kurumlar ve Üniversitemiz Senatosu 

tarafından  belirlenen  öncelikli  alanlarda  gerçekleştirilen  disiplinler  arası  projeler 

desteklenecektir. 

 Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): ile lisansüstü tez projeleri desteklenecektir. 

 Güdümlü  Araştırma  Projeleri  (GÜAP)  ile üniversitemiz  ve/veya  ülkemiz  için  önem  arz 

eden konularda araştırma yapılması amacıyla çağrılı olarak projeler desteklenecektir. 

 Katılımlı  Araştırma  Projeleri  (KAP)  ile  Üniversitemiz  mensubu  araştırmacıların  ulusal 

veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projeleri ve 

üniversite‐sanayi ortaklıkları desteklenecektir.  

 Uluslararası  Araştırma  İşbirliği  Projeleri  (UİP)  ile  Üniversitemiz  mensubu 

araştırmacıların  uluslararası  düzeyde  tanınmış  sıralama  sistemlerinde  dünyanın  önde 

gelen  üniversitelerindeki  veya  alanında  uluslararası  düzeyde  tanınan  önemli  araştırma 

merkezlerindeki  araştırmacılarla  işbirliği  içerisinde  yürütecekleri  araştırma  projeleri 

desteklenecektir. 

 Hızlı  Destek  Projesi  (HZP)  ile  genel  araştırma  projesine  dönüşme  potansiyeli  bulunan 

kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmalar desteklenecektir. 

 Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri  (LİKAP)  ile Üniversitemizde başarılı  lisans 

öğrencilerin AR‐GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve 

araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan projeler desteklenecektir.  

 

Detaylı bilgi, proje başvuru kılavuzları ve 2021 yılı 2. Dönem proje başvuru takvimi için aşağıdaki 

web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Proje  Koordinasyon  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  web  sitesi    BAP  alt  menüsü: 

https://bozok.edu.tr/pkm/ 

YOBÜ BAPSİS Proje Süreçleri Yönetim Sistemi: 

bapsis.bozok.edu.tr 

 

Saygılarımızla, 

YOBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ‐ BAP Koordinasyon Birimi 


