
Koord�natörlüğümüzün proje
desteğ� pol�t�kalarının ve
koşullarının bel�rlenmes� ve proje 
 yürütücüler�n�n d�ğer talepler�n�n
karşılanması amacıyla çok sayıda
BAP Kom�syonu  toplantısı �cra
ett�k.

TOPLANT I  FAAL İYETLER İ

Neler Yaptık ?

Kapsamlı Araştırma Projeler� ( 53 )
Sanay� İşb�rl�ğ� Projeler� ( 2 )
L�sansüstü Öğren�m Araştırma
Projeler� ( 3 )

Hızlı Destek Projes�
Altyapı Projes� ( 8 )

TÜBİTAK Projeler� ve D�ğer ulusal-u.a
projeler  ( 8 )

                            (AB, Bakanlık, Öğrenc� vb.)

DESTEKLENEN PROJE

TÜRLER İ

Ün�vers�tem�z öğret�m
elemanlarına, proje başvurusu
ve yürütülmes� hakkında 
 kapsamlı ve gen�ş katılımlı b�r
eğ�t�m verd�k

EĞİT İM  SEMİNER İ

DESTEĞİ

2 0 2 0  Y IL INDA

( 66 ) adet B�l�msel Araştırma Projes�'ne
madd� destek sağladık

 ( 57 ) adet proje tamamlandı

( 8 ) adet dış kaynaklı projen�n mal� ve
sekreterya süreçler�n� yürüttük

PROJE DESTEKLER İ

Hem üst mevzuatlara uyum, hem de
�ht�yaçlara cevap vereb�lmek amacıyla
yönergem�z� güncelled�k.

MEVZUAT GÜNCELLEMELER İ

Koord�natörlüğümüzün web sayfasını
yen�led�k ve daha �şlevsel b�r hale
dönüştürdük.

Web sayfamızda; güncel duyurular,
mevzuatlar, gerekl� formlar, otomasyon
s�stem� ve  bugüne kadar desteklenm�ş

tüm projelere a�t b�lg�ler başta olmak
üzere, proje süreçler�ne �l�şk�n tüm

�şlemlere onl�ne olarak er�ş�leb�lmekted�r

ALTYAP I  İY İLEŞT İRMELER İ  



Koord�natörlüğümüz, öğret�m
elemanlarının �ht�yaçlarını ve talepler�n�
daha etk�n ve hızlı karşılayab�lmek �ç�n,
Ün�vers�tem�z�n İht�saslaşma
Koord�natörlüğü ve Merkez� Araştırma
Laboratuvarı b�r�mler� �le b�rl�kte ve
eşgüdüm �çer�s�nde çalışmaktadır.

İ ŞB İRL İKLER İM İZ

Neler Yaptık ?

Ün�vers�tem�z b�l�msel yayın üret�m�ne katkı
sağlamak amacıyla; yen� proje başvurusu
yapab�lmek �ç�n tamamlanmış projelerden
n�tel�kl� yayın yapma şartı aramaya devam
ett�k.

Bu doğrultuda 2020 yılında,
projelerden (39) adet SCI (WoS)
ün�vers�tem�z künyel� yayın
yapılmıştır.

YAY IN  POL İT İKAMIZ

"B�rl�kte yönetmek" �lkes�n� etk�n b�r
b�ç�mde uyguladık. Proje destekleme
kr�terler�, koşulları ve �lkeler�n� bel�rleme
sürec�nde; ün�vers�tem�z öğret�m
elemanlarından gelen talepler� d�kkate
aldık. Hem mevzuat değ�ş�kl�kler�nde hem
de BAP Kom�syon toplantılarında alınan
kararlarda, bu talepler� önemseyerek
hareket ett�k. 

YÖNET İŞ İM

POL İT İKAMIZ
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Proje değerlend�rme süreçler�n� daha
b�l�msel, objekt�f ve kurumsal b�r yapı
üzer�nden yürütmek amacıyla
OTOMASYON SİSTEMİ'nde yer alan
hakem havuzunu 'alanında yetk�n
1000'�n üzer�nde hakem  �le'
güçlend�rd�k. 

HAKEM HAVUZU

Kastamonu Ün�vers�tes� Merkez� Araştırma
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkez�’n�n
kurulması amacıyla  2011 yılında Kalkınma
Bakanlığına sunulan ve 2012 yılından bu yana
yürütülmekte olan 2012K120790 numaralı ve
yaklaşık 11.5 m�lyon TL bütçel� YATIRIM PROJESİ
tamamlanmış ve sonuçlandırılmıştır.

YAT IR IM  PROJES İ  TAMAMLANDI

Proje desteğ� kapsamında 
 l�sansüstü tezler� mal� olarak
destekled�k ve l�sansüstü
eğ�t�mler�n� tamamlamalarına
yardımcı olduk

L İSANSÜSTÜ

DESTEKLER İM İZ


