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Kapsam
LAP, Atılım Üniversitesi tarafından 2012 yılından itibaren,
proje yürütücüsü olan bir öğretim elemanın yönetiminde,
yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma
projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı
ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilen lisana
araştırma programdır.

Başvuru Tarihi, Destek Limitleri ve Destek
Süresi

İç Destek Programı

LAP

Lisans Araştırma Programı

Başvuru tarihi ve destek limitleri her Akademik yıl için
Üniversitenin LAP duyuru metninde ARGEDA-TTO
Direktörlüğü tarafından ilan edilmektedir. Destek süresi
ilgili akademik takvim yılı kadardır.

Bütçe Kalemleri
•
•
•
•
•
•

Makine ve teçhizat giderleri
Sarf giderleri - malzeme, takım, deney gereçleri vb.
Şehir içi/dışı saha çalışmaları için ulaşım giderleri
Hizmet alım giderleri
Yazılım giderleri
Bursiyer ödemelerinden oluşmaktadır

Kapsam
Atılım Üniversitesi tarafından 2017 yılından itibaren
desteklenen BAD programın amacı özellikle kariyerinin
başında olan doktoralı öğretim elemanlarına bir araştırma
altyapısı için, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve
geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Başvuru Tarihi, Destek Limitleri ve Destek
Süresi

İç Destek Programı

Başvuru tarihi ve destek limitleri her Akademik yıl
için Üniversitenin BAP duyuru metninde ARGEDATTO Direktörlüğü tarafından ilan edilmektedir. BAD
kapsamında geliştirilen projeler maksimum 12 ay süre ile
desteklenmektedir.

Bütçe Kalemleri

BAD

Başlangıç Araştırma Desteği

•
•
•
•
•

Makine ve teçhizat giderleri
Sarf giderleri - malzeme, takım, deney gereçleri vb.
Şehir içi/dışı saha çalışmaları için ulaşım giderleri
Hizmet alım giderleri
Yazılım giderlerinden oluşmaktadır.

Kapsam
Atılım Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren
desteklenen ADP programının amacı, belirlenmiş öncelikli
alanlarda araştırmacılarımızın daha büyük hacimli dış
fonlardan yararlanabilmelerine olanak sağlamak için bir ön
çalışma ve alt yapı desteği sağlamaktır.

Başvuru Tarihi, Destek Limitleri ve Destek
Süresi

İç Destek Programı

Başvuru tarihi ve destek limitleri her Akademik yıl
için Üniversitenin ADP duyuru metninde ARGEDATTO Direktörlüğü tarafından ilan edilmektedir. ADP
kapsamında geliştirilen projeler maksimum 12 ay süre ile
desteklenmektedir.

Bütçe Kalemleri

ADP

Araştırma Destek Programı

•
•
•
•
•

Makine ve teçhizat giderleri
Sarf giderleri - malzeme, takım, deney gereçleri vb.
Şehir içi/dışı saha çalışmaları için ulaşım giderleri
Hizmet alım giderleri
Yazılım giderlerinden oluşmaktadır.

Kapsam
2019 yılından itibaren geliştirilen Uluslararası İşbirliği Destek
Programı ile; uluslararası düzeyde geliştirilmesi planlanan
projelere (H2020, COST, TÜBİTAK ikili işbirlikleri vb.)
yürütücü/koordinatör ya da araştırmacı olarak katılmak
isteyen Üniversitemiz Akademisyenlerinin yurtdışında
bilimsel işbirliği toplantısı, proje pazarı etkinliği ve
konsorsiyum toplantılarına katılımlarına destek verilmesi;
işbirliği yapılması planlanan araştırma grupları ile proje
konusunda yapılacak araştırma ziyaretleri için destek
sağlanması amaçlanmaktadır.

Destek Limitleri
Destek limitleri her Akademik yıl için Üniversitenin UDP
duyuru metninde ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından
ilan edilmektedir.

İç Destek Programı

UDP

Uluslararası İşbirliği Destek Programı

Bütçe Kalemleri
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel
toplantı/çalıştaylar
• Projede yer alacak konuk bilim adamının ülkemizi ziyareti
için kısmi destek sağlanmaktadır.

Başvuru Tarihi
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Kapsam
2020 yılında geliştirilen Sanayi İşbirliği Destek Programın
amacı Atılım Üniversitesi ile çeşitli kurum ve kuruşların
Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında Ar-Ge projesi
yürütmesine destek sağlamaktır. ATÜSAD programın destek
süreci Atılım Üniversitesi ve Kuruluş tarafından müşterek
destek verilmesine dayanmaktadır.

Başvuru Tarihi, Destek Limitleri ve Destek
Süresi
Proje toplam bütçesi, Üniversite ve Kuruluş tarafından
sağlanan toplam finansal destekten oluşur. Bu program
kapsamında geliştirilen projeler maksimum 12 ay süre ile
desteklenmektedir.

Başvuru Tarihleri

İç Destek Programı

Başvuru tarihi her Akademik yıl için Üniversitenin ATÜSAD
duyuru metninde ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından
ilan edilmektedir.

Bütçe Kalemleri
• Makine ve teçhizat giderleri

ATÜSAD

Sanayi İşbirliği Destek Programı

• Sarf giderleri - malzeme, takım, deney gereçleri vb.
• AR-GE amaçlı saha çalışmalar
• Hizmet alım giderleri
• Yazılım giderleri
• Bursiyer giderlerinden oluşmaktadır.

LisansAraştırma
Programı

Başlangıç
Araştırma Desteği

Araştırma Destek
Programı

Uluslararası
İşbirliği Destek
Programı

Sanayi İşbirliği
Destek Programı

Tüm destek programlarına ait usul ve esaslarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda/page/943/ic-destek-programlari
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