
DÜBAP KOMİSYONU PROJE DESTEKLEME ÖNCELİKLERİ VE PROJE TANIMLARI 

 

DÜBAP komisyonu; 

 tahsis edilen bütçenin tüm üniversite personelimize adil dağıtılmasını  

o daha çok çalışanın daha çok desteklenmesi,  

o imkan sahibi olmayanların imkanlarının arttırılması,   

o daha çok akademisyenin imkanlardan yararlanması,  

 değerlendirme kriterlerinin standartlaşmasını,  

 bütçe dağıtımının şeffaf olmasını, 

hedeflemektedir.  

Projelerdeki Önceliklerimiz 

Komisyon olarak daha çok sayıda akademisyenin yararlandığı altyapı projeleri önceliğimiz olacaktır. 

İnsana yapılan yatırımın gücüne inanarak akademik gelişime yönelik altyapının gelişmesine yönelik 

projelere öncelik verilecektir. Araştırma projelerini desteklemek yerine, uzun vadede daha farklı 

alanlarda çalışma konusunda ve daha fazla sayıda proje ve akademisyenin yaralanacağı araştırma 

altyapılarını geliştirici projelerin desteklenmesine önem verilecektir. Daha az sayıda akademisyene 

yönelik, üniversite bünyesindeki başka kaynaklardan veya üniversite dışından başka kaynaklardan da 

yürütülebilecek projelere öncelik verilmeyecektir. 

DÜBAP komisyonu olarak Başvurulan projelerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar ve 

öncelikler; 

Akademik gelişim, Araştırma ve Eğitim-Öğretim altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler 

önceliklidir. Daha az sayıda akademisyene yönelik, üniversite bünyesindeki başka kaynaklardan veya 

üniversite dışından başka kaynaklardan da yürütülebilecek projelere öncelik verilmeyecektir. 

Genel olarak araştırma projelerindeki konferans desteği, yüksek kapasiteli, teorik araştırmalar için 

olmayan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, inşaat-tadilat giderlerine olumsuz yaklaşılacaktır. 

Tiplerine göre desteklenecek araştırma projelerimizdeki öncelik sıralamamız:  

Sanayi İşbirliği Projeleri   
Katılımlı projeler  
Lisansüstü öğrenimi projeleri  
Etkinlik Düzenleme Projeleri 
TÜBİTAK Teşvik Projeleri 
Genel araştırma alt yapı projeleri  
Grup araştırma altyapı Projeleri 
Eğitim -öğretimi güçlendirmeye yönelik Altyapı Projeleri 
Özel Araştırma projeleridir. 
 

 

 



Öncelikli araştırma konuları 

Desteklenmesinde öncelik verilecek araştırma konuları hazırlanmaktadır araştırma konusu 

önerileriniz için  e posta adresine gönderebilirsiniz. Bazı örnek konular:  

İnternet yazılımları Bilişim teknolojileri 
Rejeneratif tıp ve doku mühendisliği  
Biyoteknoloji  araştırmaları  
Medikal cihazlar 
Yenilenebilir Enerji 
Kanser araştırmaları 
Yeni aday ilaç moleküllerin araştırma/geliştirilmesine yönelik araştırmalar 
Yerel diller ve kültürler ile ilgili araştırmalar 
Bölgesel sorunlara yönelik sosyal projeler 
... 
 

Projelerin Çeşitleri, Tanımları, Kapsamları 

Aşağıda verilen Proje türleri sırası Komisyonun projelere türlerine verdiği öncelik sıralamasına 

göredir. Ayrıca daha fazla akademisyenimizin DÜBAP imkanlarından yararlana bilmesi için proje yükü 

kavramı getirilmiştir. Proje yükü: Üniversite personelinin üzerindeki proje limitini belirlemek için 

kullanılan terimdir. Görev alınan her bir proje, proje yükünü 1 artırır. Projeye başvurulduğu andaki 

yüktür. Her bir öğretim elemanının proje yükü en fazla 4 olabilir. Aşağıda özet tabloyu onun altında 

da açıklamaları bulabilirsiniz. 

 

giray.topal@gmail.com 



 

Önem 
Sırası 

Proje Türü Proje Alt Türü
Parasal Limitler

(En Fazla)
Proje 

Yükü***
Süre

Bütçe
Beklentisi

Projeyi 
Bitirme 

A
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n
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li
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Katılımlı Projeler
•Bakanlıklar

•Sanayi işbirliği
Dış kaynağın % 50 si kadar Katılmaz Projeye Bağlı Beklentisiz Sonuç Raporu

Akademik Gelişime 
Yönelik Alt Yapı 

Projeleri

Yüksek Lisans Tezi 1 Avans Miktarı 
Katılmaz 1-3 yıl Beklentisiz Tez

Doktora/ Uzmanlık Tezi 2 Avans Miktarı 

Ekinlik düzenleme Projeleri 2 Avans Miktarı Katılır 1 yıl
Makine 

Teçhizat Yok
Etkinlik 
Raporu

TÜBİTAK Teşvik 
Projeleri**

TÜBİTAK Projesi 
yürüten öğretim 

elemanlarının  
verebileceği ek 

projeler

TÜBİTAK Projenizin %50si kadar bütçeye sahip 
olabilir

Katılmaz 1-3 yıl Beklentisiz 1 Yayın*

C Puanı Alan 
Projeler

Proje bütçeniz (Burs, Çalıştay, seyahat hariç)(En
fazla: 6 Avans Miktarı) 

Katılır
C alan projeye 

bağlı
C alan projeye 

bağlı
1 Yayın*

Araştırma Alt Yapısına 
yönelik Projeler

Genel Araştırma Alt yapı Projeleri 
Projedeki Öğretim üyesi Sayısı X 6 Avans Miktarı 

(Proje personeli en az 6 kişi)
Katılır 3 yıl

Ağırlıklı Makine 
Teçhizat 

3 Yayın*

Grup Araştırma Alt Yapı Projeleri
Projedeki Öğretim üyesi Sayısı X 4 Avans Miktarı 

(Proje Personeli En Az 4 Kişi)
Katılır 3 Yıl

Ağırlıklı Makine 
Teçhizat 

2 Yayın*

Eğitim Öğretim  Alt 
Yapı Projeleri

Eğitim Öğretim Alt Yapı Projeleri 10 Avans miktarı Katılmaz 3 Yıl Beklenti Yok Sonuç raporu

Araştırma Projeleri Özel Araştırma Projeleri 3 Avans miktarı Katılır 1-3 yıl Dengeli Bütçe 1 Yayın*

*Yayın : Proje konusu ile ilgili SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş bir bilimsel/ sanatsal 
yayın/ eserdir.
** TÜBİTAK Teşvik Projeleri 2017 yılında başlayacak veya 2017 yılında C puanı ile değerlendirilen projeler için geçerlidir.
***Proje Yükü: Üniversite personelinin üzerindeki proje limitini belirlemek için kullanılan terimdir. Görev alınan her bir proje, proje  yükünü 1 artırır. Projeye 
başvurulduğu andaki yüktür. Her bir öğretim elemanının proje yükü en fazla 4 olabilir.
•Proje bütçesindeki Kongre destekleri proje kapsamında yayın olduğunda kullanılabilir. 
•Proje bittiğinde proje proje ekibi proje bütçesi ile alınan makine-teçhizatlar ve cihazlar üzerinde hak iddia edemez tasarruf yetkisi DÜBAP’a aittir..
•Avans miktarı: güncel avans miktarıdır. 2016 yılı için 12 282 TL  dir.



 

1. Katılımlı Araştırma Projeleri 

1.1. Katılımlı Araştırma Projeleri : Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte Dicle Üniversitesi 

dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir. Proje 

yükü hesaplamalarına katılmazlar. 

1.2. Sanayi İşbirliği Projeleri : Bir sanayi kuruluşu ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin 

müştereken verdiği, bütçesinin en az %25'i ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, 

uygulamaya yönelik projelerdir. Birinci derecede öncelik taşırlar. Proje yükü hesaplamalarına 

katılmazlar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Altyapı Projeleri  

Sonuçlandırıldığında ülkemizin ve üniversitemizin (a) akademik , (b) araştırma ve (c) eğitim alt yapısını 

güçlendireceği ön görülen araştırma projelerdir. 

2.1. Akademik Gelişime Yönelik Altyapısını Projeleri 

inşaatlar, cihazlar, kütüphaneler para ile kısa sürede kurulur,tamamlanır. Bütün bunların verimli hale 

getirecek akademisyenin yetişmesi bundan çok daha uzun sürecek yatırımlardır. Komisyon olarak insana 

yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz bu bağlamda akademisyenlerimizin kendisini 

daha çok yetiştirmesini, çalışanın ödüllendirilmesi ve teşvikine akademisyenlerimize hedef gösterilmesine 

önem veriyoruz. Aşağıda Akademik gelişime yönelik alt yapının gelişmesine yönelik planlanan proje 

çeşitlerimiz vardır; 

2.1.1. Lisansüstü Öğrenim Projeleri : Tamamlandığında Dicle üniversitesindeki insan altyapısını 

geliştireceği öngörülen, Dicle Üniversitesine bağlı enstitü ve yüksekokullarda yüksek lisans, 

doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta ve diş hekimliğinde 

uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde 

yürüttükleri araştırma projeleridir.  

 Bir yürütücü aynı anda en fazla 3 lisansüstü öğrenim projesi yürütebilir, proje yükü 

hesaplamalarına katılmazlar.  

 Parasal üst limitler; Yüksek Lisans öğrenimleri için 1 Avans Miktarı, Doktora/Uzmanlık 

öğrenimleri için 2 avans miktarıdır.Avans miktarı, proje sunulduğu gündeki yürürlükte olan 

avans miktarlarıdır. Ek bütçe talepleri kabul edilmez. 

 Proje bütçesi beklentisi; Bu tip projelerle öğrencinin konferansa gitmesi veya araştırma 

yapmak üzere üniversite dışına görevlendirilmesine olumlu yaklaşılacaktır. Hizmet sarf 

alımlarına olumlu yaklaşılacaktır. 

 Ek süre taleplerine olumlu bakılmaz. Tez ile biter. en fazla 3 yıl desteklenirler, Tezin 

sunulduğu tarih itibariyle DÜBAP desteği kesilir.  

2.1.2. Etkinlik Düzenleme Projesi: Dicle üniversitesindeki insan altyapısını güçlendireceği 

öngörülen, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel/ 

sanatsal içerikli, üniversiteler arası katılımlı bilim ve danışma kurulu gibi organları olan ve 



bildiri kitabının yazılı veya dijital ortamda basıldığı bilimsel sanatsal etkinliklere yönelik 

araştırma projeleridir. 

 Proje yükü hesaplamalarına katılırlar.  

 Parasal üst limitler 2 avans miktarıdır. Ek bütçe isteklerine olumlu bakılmamaktadır. 

 Proje bütçesi beklentisi; Bu tip projelerle dışarıdan gelen konuşmacıların yol, kalacak yer, 

yemek, günlük giderlerinin karşılanmasına, Etkinlik sırasında verilecek yemek, ikram ve 

içeceklerin için yapılan harcamalara, etkinlik tanıtımı ve etkinlik sırasında yapılacak olan 

Diyarbakır il içerisindeki gezilerin giderlerine olumlu bakılmaktadır. Bütçe kalemlerinde 

dengeli dağılım beklenmektedir. Cihaz alımları desteklenmemektedir. 

 En fazla bir yıllıktır. Ek süre talebine olumlu bakılmaz. Etkinlik raporu ile biter. Raporun 

kapağında ve teşekkür kısmında mutlaka DÜBAP'a teşekkür edilmelidir. Raporun DÜBAP'a 

sunulduğu tarih itibariyle DÜBAP desteği kesilir. 

2.1.3. Teşvik Projesi: Üniversite dışı kaynaklı proje alma başarısını göstermiş araştırmacıların 

teşvik edilmesi suretiyle araştırma bilincini artmasına, proje kültürünün yayılmasına böylece 

insan altyapısını geliştirilmesine yönelik projelerdir. bu tip projelerden kurumumuzda 

yürütülmek üzere, üniversitemiz personelince TÜBİTAK'a sunulup geri dönen projelerin veya 

TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi olanların başvurabileceği araştırma projeleridir.  

2.1.3.1. TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi olan akademisyenlerden beklenen ek 

projeler: Bilindiği üzere, bir ülkenin araştırmaya yönelik kurumlarından proje alabilmek 

tüm dünyada prestijli bir durumdur. Bu bağlamda ülkemizde araştırmalardan sorumlu 

devlet kurumu olan TÜBİTAK destekli projelerin artmasının ve bu kültürün ve bilincin 

gelişmesinin ve yerleşmesinin teşvikine yönelik olarak, üniversitemizde yürütülecek 

olan TÜBİTAK Projesi kabul olmuş proje yürütücülerine teşvik amacıyla parasal limitleri 

ve bütçe kalemleri daha esnek olmak üzere DÜBAP' a verecekleri projelerdir. 2017 

yılında itibaren başlayan projeler için geçerlidir. 

 Proje yükü hesaplamalarına katılmaz.  

 Bütçeleri en fazla TÜBİTAK tarafından kabul edilen projelerinin toplam bütçenin %50 si 

kadardır. Eğer TÜBİTAK tarafından kabul edilen projenin yürütücüsü proje başladığında 

Doktorasını bitirdiği tarihten itibaren 24 ay geçmemişse, genç araştırmacıları teşvik 

amacıyla, sunacakları projelerin bütçeleri en fazla TÜBİTAK tarafından kabul edilen projenin 

toplam bütçesi kadar bütçeye sahip araştırma projesi sunabilir.  

 Proje bütçesi beklentisi; Bu tip projelerle DÜBAP komisyonunun Bütçe kalemlerinde önceliği 

yoktur, ama dengeli harcamalar beklenmektedir. 

 Projenin çıktısı olarak proje konusu ile ilgili SCI, SCI-Expanded,  SSCI, AHCI gibi uluslararası 

indekslerde taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş bir bilimsel/sanatsal 

yayın/eser beklenmektedir. Bu beklenti karşılandığında proje sonlandırılır. Yayının teşekkür 

kısmında mutlaka DÜBAP 'a teşekkür edilmelidir. DÜBAP desteği en az bir, en fazla 3 yıldır.  



2.1.3.2. TÜBİTAK C puanı alan projeler: TUBITAK destekli projelerin artmasının ve bu 

kültürün gelişmesinin teşvikine yönelik olarak, TÜBİTAK tarafından C puanı almış 

projelerin DÜBAP  sunulmasıdır. 2017 yılından itibaren C puanı alan projeler için 

geçerlidir. 

 Proje yükü hesaplamalarına katılır.  

 TÜBİTAK 'a sunulduğu haldeki proje bütçesini aşmamak koşuluyla bütçeleri en fazla 6 avans 

miktarıdır. 

 Proje bütçesi beklentisi; Bu tip projelerle DÜBAP komisyonunun Bütçe kalemlerinde önceliği 

yoktur, ama TÜBİTAK 'a sunulan projenin bütçesinde yer alan burs kalemleri, çalıştay 

kalemleri ve seyahat kalemlerindeki bütçelere olumlu bakılmamaktadır. 

 Projenin çıktısı olarak proje konusu ile ilgili SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi uluslararası 

indekslerde taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş bir bilimsel/sanatsal 

yayın/eser beklenmektedir. Bu beklenti karşılandığında proje sonlandırılır. Yayının teşekkür 

kısmında mutlaka DÜBAP 'a teşekkür edilmelidir. Proje süresi TÜBİTAK' a sunulduğu kadardır 

değiştirilemez.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Araştırma Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Projeler 

2.2.1. Genel Araştırma Altyapısı geliştirme projeleri: Tamamlandığında üniversitemiz araştırma 

altyapısını geliştirmesi öngörülen, çok (6 ve üzeri ) sayıda akademisyenin beraber sunduğu 

altyapı araştırma projeleridir. Proje yükü hesaplamalarına katılır. Proje süresince proje 

sahiplerinin proje ile üniversitemize kazandırılan makine-teçhizat ile teorisi, tanıtımı ve 

uygulamaları ile ilgili,proje süresince her dönem an az bir kez, seminer planlamaları 

beklenmektedir. Projede, projeyle kurulması planlanan altyapının başka üniversitelerdeki 

örnekleri hakkında bilginin verilmesi ve istenen altyapının üniversitemizde benzerlerinin 

bulunmaması beklenmektedir. bu tip projelerde konusu komisyonumuzca öncelikli alanlar 

olarak belirlenen konular için sunulacak projelere öncelik verilecektir.  

 Proje yükü hesaplamalarına katılır. 

 Bütçeleri en fazla projedeki doktoralı öğretim üyesi sayısı X 6 avans miktarıdır. 

 Proje bütçesi beklentisi; bu tip projelerin bütçesinde ağırlıklı (%90 dan fazla) makina-teçhizat olması 

beklenmektedir.  

 Projenin çıktısı olarak proje konusu ile ilgili SCI, SCI-Expanded,  SSCI, AHCI gibi uluslararası indekslerde 

taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş 3 bilimsel/sanatsal yayın/eser 

beklenmektedir. Yayının teşekkür kısmında mutlaka DÜBAP 'a teşekkür edilmelidir. DÜBAP desteği en 

fazla 3 yıldır.  

2.2.2. Grup Araştırma Alt Yapı Projesi: 3 veya daha fazla Dicle Üniversiteli akademik personelin 

hazırladıkları, tamamlandığında araştırma alt yapısını geliştirmeye yönelik bütçesinde 

ağırlıklı makine teçhizat alımının bulunduğu araştırma projelerdir. Proje süresince proje 

sahiplerinin proje ile üniversitemize kazandırılan makine-teçhizat ile teorisi, tanıtımı ve 



uygulamaları ile ilgili,proje süresince her dönem en az bir adet seminer planlamaları 

beklenmektedir.   

 Proje yükü hesaplamalarına katılır.  

 Bütçeleri en fazla projedeki doktoralı öğretim üyesi sayısı X 4 avans miktarıdır. 

 Proje bütçesi beklentisi; bu tip projelerin bütçesinde ağırlıklı makine-teçhizat olması beklenmektedir.  

 Projenin çıktısı olarak proje konusu ile ilgili SCI, SCI-Expanded,  SSCI, AHCI gibi uluslararası indekslerde 

taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş 2 bilimsel/sanatsal yayın/eser 

beklenmektedir. Bu beklenti karşılandığında proje sonlandırılır. Yayının teşekkür kısmında mutlaka 

DÜBAP 'a teşekkür edilmelidir. DÜBAP desteği en fazla 3 yıldır. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. Eğitim Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Projeler 

Eğitim-Öğretim Altyapısını geliştirme projeleri: Tamamlandığında üniversitemiz eğitim-öğretim 

altyapısını geliştirmesi öngörülen, akademik birimdeki tüm doktoralı/ uzman personelin katılımıyla 

hazırlanan altyapı araştırma projeleridir. Projede, projeyle kurulması planlanan altyapının başka 

üniversitelerdeki örnekleri hakkında bilginin verilmesi ve istenen altyapının üniversitemizde 

benzerlerinin bulunmaması beklenmektedir. üniversite bünyesindeki başka kaynaklardan veya 

üniversite dışından başka kaynaklardan da yürütülebilecek projelere olumlu yaklaşılmayacaktır.  

 Proje yükü hesaplamalarına katılmaz. 

 Bütçeleri en fazla 10 X  avans miktarıdır. 

 Proje bütçesi beklentisi; bu tip projelerin bütçesinin bütçe kalemleri arasında dengeli olması 

beklenmektedir. inşaat-tadilat kalemlerine sıcak bakılmamaktadır. 

 Projeler kapsamlı bir rapor ile sonuçlandırılır. DÜBAP desteği 1 yıldır. Bir birim ancak 3 yılda 

bir Eğitim-Öğretim Altyapısını geliştirme projesi yürütülebilir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Özel Araştırma Projeleri : Dicle Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile doktora, tıpta/ diş hekimliğinde 

uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel veya çok 

disiplinli projelerdir. Projede, alınacak taşınmazların üniversitemizde benzerlerinin bulunmaması 

beklenmektedir. Bu projelerde sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve komisyonca ilan edilecek olan 

alanlardaki projelere öncelik verilecektir.  

 Proje yükü hesaplamalarına katılır. 

 Bütçeleri en fazla 3 avans miktarıdır. 

 Proje bütçesi beklentisi; bu tip projelerin bütçesinin bütçe kalemleri arasında dengeli olması 

beklenmektedir 



 Projenin çıktısı olarak proje konusu ile ilgili SCI, SCI-Expanded,  SSCI, AHCI gibi uluslararası 

indekslerde taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş bir bilimsel/sanatsal 

yayın/eser beklenmektedir. Bu beklenti karşılandığında proje sonlandırılır. Yayının teşekkür 

kısmında mutlaka DÜBAP 'a teşekkür edilmelidir. DÜBAP desteği 3 yıldır. 

 


