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T.C. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

FEN BİLİMLERİ ALANLARINDAKİ ARAŞTIRMACILARI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 

 
 
 
TOPLANTI TARİHİ : 01 Nisan 2015 
TOPLANTI SAYISI : 2015-02 
TOPLANTI SAATİ : 12:00-14:00 
TOPLANTI YERİ : Mühendislik Fakültesi VYKM-2 Salonu 
KATILANLAR : Katılımcıların listesi ektedir. (Ek 1) 
 
 
 

1. BAP Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün tarafından ekte detayları yer 
alan konu başlıkları altında sunum yapıldı. (Ek 2) 
 
2. Sunumlardan sonra soru ve önerilere geçildi. (Ek 3) 
 
3. BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün önerilerin ve dileklerin BAP 
Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacağını belirtip, tüm katılımcılara ve 
BAP Komisyonu Üyelerine katkıları için teşekkür etti. 
 
 
Toplantı saat 14:00’da sona erdi. 
 
 
 
 
 
 

         Saygılarımla, 
 
 
 
 
 

         Betül ÇUBUK 
         BAP İdari Koordinatör 

         (Raportör) 
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(EK 1) 

 
KATILIMCILAR 

 
Prof.Dr. Ayşın Ertüzün (BAP Komisyonu Başkanı/Elektrik-Elektronik Bölümü) 
Prof.Dr. İlhan Or (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/BAP Komisyonu Üyesi/ 
Endüstri Mühendisliği Bölümü) 
Prof.Dr. Naz Zeynep Atay (BAP Komisyonu Üyesi/Kimya Bölümü) 
Prof.Dr. Cengizhan Öztürk (BAP Komisyonu Üyesi/Biyomedikal Mühendisliği 
Enstitüsü) 
Doç.Dr. Ahmet Kerim Avcı (BAP Komisyonu Üyesi/Kimya Mühendisliği Bölümü) 
Doç.Dr. Kutay Orakçal (BAP Komisyonu Üyesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü) 
Prof.Dr. İbrahim Semiz (BAP Komisyonu Üyesi/Fizik Bölümü) 
Prof.Dr. Esra Battaloğlu (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) 
Prof.Dr. Gökhan Baykal (İnşaat Mühendisliği Bölümü) 
Prof.Dr. Işıl Bozma (Elektrik-Elektonik Mühendisliği Bölümü) 

Prof.Dr. Nadim Copty (Çevre Bilimleri Enstitüsü) 
Prof.Dr. Ferhan Çeçen (Çevre Bilimleri Enstitüsü) 
Doç.Dr. Burak Demirel (Çevre Bilimleri Enstitüsü) 
Doç.Dr. Hakan Ertürk (Makina Mühendisliği Bölümü) 
Doç.Dr. Arzu Çelik Fuss (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) 
Doç.Dr. Şebnem Özüpek (Makina Mühendisliği Bölümü) 
Doç.Dr. Rana Sanyal (Kimya Bölümü) 
Doç.Dr. Amitav Sanyal (Kimya Bölümü) 
Doç.Dr. Murat Saraçlar (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Bülent Akgün (Kimya Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Oktay Demircan (Kimya Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Duygu Ege (Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü) 
Y.Doç.Dr. Berat Haznedaroğlu (Çevre Bilimleri Enstitüsü) 
Y.Doç.Dr. Jeremy Kyle Mason (Makina Mühendisliği Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Elif Özkırımlı Ölmez (Kimya Mühendisliği Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Evren Samur (Makina Mühendisliği Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Gülüm B.Tanırcan (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü)  
Y.Doç.Dr. Eren Uçkan (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) 
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(EK 3) 

 
KATILIMCILARIN SORU VE ÖNERİLERİ 

 
Toplantıya katılan öğretim elemanları tarafından sorulan sorular ve BAP Komisyonu 

Başkanı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün tarafından iletilen yanıtlar aşağıda 
bulunmaktadır. 
 
1. Maliye Bakanlığı’ndan bütçenin BAP tarafından mı talep edildiği soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; Temmuz ayı civarında bütçe öngörüsü sunulduğu, 
ancak BAP bütçesinin her zaman öngörüler çerçevesinde kesinleşmediği bilgisi 
verildi. Bu nedenle yürütücülerin çok yıllı proje önerilerinde ikinci ve üçüncü yıl 
bütçelerini mutlaka proje başvuruları esnasında öngörmelerinin gerektiği hatırlatması 
yapıldı. 
 

2. Start-Up proje alınmaz ise “P” kodlu proje ile ilk üç proje yılı için yıllık 35.000 
TL bütçe talep edilip edilemeyeceği soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; yürütücünün start-up projesi alması durumunda 
“ilk üç proje yılı için yıllık 35.000 TL” bütçe talep edilemeyeceği, start-up proje 
başvurusunda bulunulmadığı takdirde “P” kodlu proje ile başlangıç yapılmasının 
sorun olmayacağı ve “P” kodlu projesinin yıllık bütçesinin 35.000 TL tavanı dahilinde 
değerlendirileceği belirtilerek  doçent veya profesör olarak göreve yeni başlayanlar 
olabileceği düşünülerek  “ilk 3 proje yılı 35.000 TL” kuralının SUP kodlu proje türünün 
oluşturulmasının ardından kaldırılmadığı iletildi. Ayrıca Komisyon Üyesi Prof.Dr. Naz 
Zeynep Atay tarafından; Üniversitemizde uzun zaman görev yapmış öğretim 
üyelerinden de ilk 3 proje yılında bulunanların olabileceği bilgisi ilave edildi. 
 
3. Bazı proje programlarında program gereği kurum hissesi verilmediği belirtilerek, 
BAP’ tan tamamlayıcı destek projesi alınmak istenmesi durumunda kurum hissesi 
almış olmanın gerekli olup olmadığı soruldu.  
 

 Komisyon Başkanı tarafından; M kodlu projelerin toplam bütçesinin dış kaynaklı 
proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, konferans katılım desteği, yürütücüye/ 
araştırmacıya maaş, bölüm hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu 
aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL veya 45.000 TL (İkinci M kodlu 
proje için) bütçe tavanı ile sınırlı olduğu bilgisi verilerek, M proje bütçelerinin diğer 
proje türlerine ait bütçe tavanları gibi tek bir rakam olmadığı proje bazında 
değişebildiği, ikinci M proje için de tavan hesaplarının farklı olduğu  bilgisi verilerek 
BAP bütçe hesapları yapılırken  PTI veya kurum hissesinin toplam bütçeden  
düşülecek olması nedeniyle  alınıp alınmamasının bir öneminin olmadığı belirtildi. 
 
4. Makale basım desteği taleplerinde, basım desteği istenecek makalenin mutlaka 
yürüyen bir projenin mi ürünü olması gerektiği gerektiği soruldu. 

 

 Komisyon Başkanı tarafından; makalenin, bütçe talep edilecek projeden  
kaynaklanan bir ürün olması şartı aranmadığı belirtilerek, BAP projelerinden 
üretilmiş, ilgili projeye Üniversitemizin adı ile birlikte kodu belirtilerek Bilimsel 
Araştırma Projeleri’ne atıf yapılmış ve Boğaziçi Üniversitesi adresli makalelerin ilgili 
bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek dergilerde (Thomson Reuters 
tarafından taranan dergilerde) basılması için yayınevlerince talep edilen ek masraflar 
çerçevesinde destek sağlandığı belirtildi. 
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5. Üniversitede şu anda kaç yürütücünün üzerinde iki BAP projesi bulunduğu 
soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; 36 yürütücünün üzerinde iki BAP projesi olduğu 
bilgisi verildi. 
 
6. İstek fişlerinin teknik şartname/malzeme istem listeleri için ıslak imza gerektiği 
belirtilerek, elektronik imzaya geçiş konusunda ne düşünüldüğü soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; satın alma işlemlerinin veya harcamaların 
başlayabilmesi için istek fişlerinin hazırlanması gerektiği, BAP Mali 
Koordinatörlüğü’nün istek fişleri ile satın alma işlemlerini başlattığı belirtilerek, istek 
fişlerinin teknik şartname/malzeme istem listelerinin ıslak imzalı olmasının Sayıştay 
tarafından istendiği ve bu sebeple yürütücülerden ıslak imzalı bu dökümanların 
istendiği vurgulandı. Elektronik imza uygulamasına başlanmasının üniversite 
genelinde üzerinde konuşulan bir konu olduğu bilgisi verildi.  
 
7. Üniversitede elektronik imza uygulamasına başlanması konusunun uzun 
süredir gündemde olduğu belirtilerek Üniversite geneline bakılınca BAP’ın kapsamı 
daha küçük olduğundan bu konuda öncülük edebileceği önerisi sunuldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; Üniversite genelinde elektronik imza sistemine 
geçilmesinin düşünüldüğü; ancak BAP’tan başlayacak şekilde aşama aşama 
geçilmesi talebinin Rektörlüğe iletileceği bilgisi verildi. 
 
8. Yabancı uyruklu öğrencilerin araştırmacı personel olarak çalıştırılıp 
çalıştırılamayacağı soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; üniversitemizin araştırmacı personel çalıştıran tek 
üniversite olduğu, öncü bir iş yapıldığı ve araştırmacı personellerin maaş alan SGK’lı 
çalışanlar olduğu vurgulanarak şu aşamada yabancı uyruklu öğrencilerin araştırmacı 
personel olarak çalıştırılamayacakları belirtildi. Ayrıca Komisyon Başkanı Prof. Dr. 
Ayşın Ertüzün ve Komisyon üyesi Prof. Dr. Zeynep Atay tarafından; BAP bütçesinden 
yalnızca proje bazında destek sağlanabileceği, araştırmacı personel çalıştırma için 
verilen proje bütçesinin burs olmadığı, araştırmacı personelin hizmet sözleşmesi 
süresince SGK’lı bir çalışan olduğu, hizmet sözleşmesinin Rektör tarafından da 
imzalanması sebebiyle Boğaziçi Üniversitesi’nin sözleşmeli çalışanı olduğu belirtildi. 
 
9. Altyapı projelerinden talep edilebilecek ve desteklenebilecek cihazlar için sayı 
bakımından bir kısıt olup olmadığı soruldu? 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; ihtiyaç ve gerekçeler doğrultusunda ve tabii ki 
BAP bütçesinin durumuna göre önerilerin proje bazında değerlendirildiği ve gerekli 
durumlarda birden fazla cihaz alımının desteklenebileceği bilgisi verildi. 
 

10. Altyapı projelerinden alınan cihazların üniversite bünyesinde ortak kullanım 
alanlarının olup olmadığı ve cihazların envanterinin tutulup tutulmadığı sorularak, 
cihaz talep edilmeden önce bu envantere bakılabilmesinin iyi olacağı belirtildi. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; üniversite genelinde ve BAP dışındaki diğer 
kaynaklarca desteklenen projeler kapsamında alınmış cihazları da kapsayan bir 
envanter çıkarılmasının çok zor olduğu bilgisi verildi. 
 
11. Araştırmacı personel çalıştırılabilmesinin çok faydalı olduğu ve bu olanağın 
araştırmacılar için çok önemli olduğu belirtilerek lisansüstü öğrenciler ile doktora 
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sonrası araştırmacılara verilen brüt maaş miktarlarının farklı olduğu, bu farkın 
kaldırılıp kaldırılmadığı soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; daha önceki yıllarda araştırmacı personel olarak 
çalışan lisansüstü öğrencilere en fazla aylık brüt 2.000 TL; doktora sonrası 
araştırmacılara da en fazla aylık brüt 2.500 TL ödeme yapıldığı ancak 2015 yılı 
itibari ile bu farkın kaldırıldığı belirtildi. Araştırma görevlilerinin maaşlarının artması 
sebebiyle lisansüstü öğrencilerinden araştırmacı personel olarak çalışanların da 
maaşlarının yükseltildiği ancak proje bütçe tavanında değişiklik yapılmadığı için 
doktora sonrası araştırmacıların maaşlarında bir değişikliğe gidilmediği; maaşların 
proje bütçesi ile sınırlanarak yürütücülerin maaşları kendilerinin belirlemelerine 
imkan tanındığı belirtildi. 
 
12. Çok disiplinli (R kodlu) bir proje açık iken standart (P kodlu) bir proje alınıp 
alınamayacağı soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; BAP kurallarına göre bunun mümkün olmayacağı 
bilgisi verildi. 
 
13. Araştırmacı personel çalıştırma kalemi kapsamında teknisyen çalıştırılıp 
çalıştırılamayacağı soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; araştırmacı personel çalıştırma kalemi 
kapsamında teknisyen çalıştırılamayacağı ancak hizmet alımları kalemi kapsamında 
bu ihtiyacın bütçelendirilebileceği bilgisi verildi. 
 
14. Bireysel laboratuvarlarda düzenli olarak bakım yapılamadığından, altyapı 
kurulması için alınan yüksek bütçeli cihazlardan yeterli verimin alınamadığı 
belirtilerek bu cihazların ortak kullanıma açık laboratuvarlarda ya da merkezlerin 
altyapılarına dahil edilerek Üniversite genelinde kullanımlarının sağlanması için 
yapılacak bir çalışmanın çok olumlu olacağı önerildi. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; merkezi laboratuvar geliştirilmesinin üniversitenin 
stratejik planında da yer aldığı; komisyonun da alınacak cihazların ortak 
kullanımından yana olduğu ve hatta BAP tarafından her yıl kabul edilen altyapı 
projelerinin listesinin bilgi amaçlı olarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne 
gönderildiği ve yürütücülere de projeden alınacak makine teçhizatın hizmet alımı 
yoluyla üniversite içi ve üniversite dışı araştırmacıların kullanımına sunulabilmesi için 
döner sermaye projesi başlatmaları konusunda tavsiye ve teşvik niteliğinde yazı 
gönderildiği belirtildi.  
 

 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/BAP Komisyonu Üyesi Prof.Dr. İlhan Or 
tarafından; bazen bir araştırma için alınan cihazın tüm bölüm tarafından kullandığı 
ya da önemli bir araştırma laboratuvarına katkısının olabildiği ve bazen farklı 
bölümlerden birkaç öğretim elemanının kullanabileceği cihazların alımının da söz 
konusu olduğu dolayısıyla komisyonun projeler görüşülürken tüm bu noktalara 
dikkat ettiği belirtilerek; cihazların spesifik bir laboratuvar kurulması amacıyla 
alınabildiği gibi bir fakülteye yönelik alınmış bir cihaz olabileceği, yıllar önce Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından tüm üniversiteye hizmet 
verilmesi için talep edilen sarsma masasının halen  üniversiteye hizmet verdiği ilave 
edildi. 
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15. Kabul edilen projelerden özellikle SUP gibi ek bütçe verilmeyen projelerden 
alınacak malzeme/makine teçhizatın bütçelerinin kurdaki artış sebebiyle tahsis 
edilen rakamın altında kalması durumunda ek bütçe talep edilip edilemeyeceği 
soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; projeler çerçevesinde kur farkından doğan bütçe 
gereksinimlerinin yürütücüleri zor durumda bırakmadan mümkün olduğunca 
desteklenmeye çalışıldığı; SUP projelerinde de kur farkından doğan bütçe 
gereksinimlerinin BAP bütçesi imkanları dahilinde karşılandığı bilgisi verildi. 
 
16. Bir yürütücünün iki adet açık BAP projesi olması durumunda “M” kodlu proje 
alıp alamayacağı “M” kodlu projelerin teşvik için tasarlanıp tasarlanmadığı soruldu.  
 

 Komisyon Başkanı tarafından; 2015 yılından itibaren iki tamamlayıcı destek (“M” 
kodlu) proje verilebilmekte olduğu; bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda iki 
tamamlayıcı destek (“M” kodlu) veya iki doktora (“D” kodlu) veya biri tamamlayıcı 
destek (“M” kodlu) veya doktora (“D” kodlu) olmak üzere en fazla toplam iki projesi 
(“BAP-COST (BC kodlu)” hariç) olabileceği belirtildi. İki projesi olan yürütücülerin yeni 
proje başvurusunda (“BAP-COST (BC kodlu)” hariç) bulunmak istemeleri durumunda 
yürüyen iki projeden en az birinin kapatılması gerektiği ilave edildi. Proje 
başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumları hakkında bilgi 
verilerek 2015 yılı el kitabında yürütücülere kolaylık sağlanması amacıyla tablo 
olarak yer alacağı belirtildi. “M” kodlu projelerin, yürütücülerin üniversite dışından 
proje bazında destek almaları için teşvik olarak yorumlanabileceği ifade edildi. 
 
17. Ek bütçelerle ilgili bir istatistiğin olup olmadığı soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; proje bütçesinin %25’i oranında ek bütçe talep 
edilebileceği; genellikle bu imkanın kullanıldığı belirtilerek 2014 yılı ve daha önceki 
yıllara ait BAP faaliyet raporlarından projelere tahsis edilen tüm ödeneklerin birimler 
ve bölümler bazında görülebileceği belirtildi. 
 
18. Araştırmacı personel maaşının hangi ölçüte göre belirlendiği, araştırmacı 
personel maaşının 30.000.-TL’nin içinde kalmak üzere daha kısa sürede daha fazla 
miktar ödenerek çalıştırılmasının mümkün olup olmadığı soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; aylık brüt 1.600 TL’nin verilebilecek en az ücret 
olduğu, Asgari Ücret Komisyonu’nun her yıl belirlediği asgari ücret miktarından  daha 
az ücret verilemeyeceği, araştırmacı personele 12 ay boyunca aylık brüt 2.500 TL 
üzerinden maaş verilecek olması durumunda proje bütçe tavanı olan  30.000 TL’nin 
tamamını bu kalemin bütçesinin oluşturacağı, proje bütçe tavanının aşılmaması 
gerektiği düşünülerek tavanın bu şekilde düzenlendiği, ayrıca araştırmacı personele 
tahsis edilecek  bütçenin, BAP genel bütçesinin %20’sini  aşmayacak şekilde 
planlandığı bilgisi verildi.  
 

 BAP Komisyon Üyesi Prof. Dr. Naz Zeynep Atay tarafından; mevcut uygulamaya 
göre bu şekilde ödeme yapmanın mümkün olmayacağı belirtildi. 
 
19. Doktora veya tamamlayıcı destek projeleri kapsamında yabancı uyrukluların 
yurt dışında bir konferansa gidip gidemeyeceği soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; doktora projeleri kapsamında ilgili doktora 
öğrencisinin, tamamlayıcı destek projeleri kapsamında proje ekibinde yer alan MS, 
MA, PhD öğrencisinin ve proje ekiplerinde yer alan doktoralı öğretim elemanlarının 
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yabancı uyruklu olduğuna bakılmaksızın bildiri sunmak şartıyla yurt dışı konferans 
desteği alabildiği belirtildi.  
 
20. TUG projesine çok talep olup olmadığı ve bütçe miktarının her proje türü için 
eşit mi dağıtıldığı soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; şu zamana kadar yılda en fazla dört ya da beş 
proje başvurusu olduğu, değerlendirilme aşamasında bütçe onaylanırken gerçek 
ihtiyaca bakıldığı ve hakem raporları ile birlikte değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca Mart 
dönemi proje başvurularının değerlendirme süreci ile ilgili bilgi verilerek; ilk aşama 
olarak iki havuz oluşturulduğu tüm proje türlerinin bu şekilde bir ön 
değerlendirme/eleme sürecinden geçirildiği sonrasında ilk havuzdan başlanarak tüm 
projelerin detaylı bir değerlendirme sürecine tabi tutulduğu ifade edilerek Mart 
dönemi proje başvurularının değerlendirme sürecinin 4-5 ay kadar sürdüğü belirtildi.  
Proje başvurularının bütçelerinin kısılabileceği, olduğu gibi kabul edilebileceği, 
reddedilebilecekleri ya da revizyon yapılmasının istenebileceği belirtilerek; Mart 
dönemi proje başvurularının da diğer proje başvuruları gibi proje bazında 
değerlendirmeye tabi tutulduklarından, her proje türü için eşit miktarda bütçe tahsis 
edilmesi şeklinde bir uygulama yapılamayacağı ilave edildi. 
 
21. Faaliyet raporu ve YÖKSİS için bilgilerin tekrar tekrar bilim insanı portalına 
girilmesi gerektiği belirtilerek bunun zorlukları dile getirildi. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; önceleri proje ürünlerinin sonuç raporuyla birlikte  
ek dosya olarak sisteme yüklendiği, 2014 Haziran ayından beri proje ürünlerinin 
gerek raporlar gerekse veri tabanları için tekrar tekrar girilmesini önlemek  amacıyla 
sonuç raporuna gömülmesi sağlanarak ürünlerin, bu  yolla Bilim İnsanı Portalı yayın 
envanterine; BAP projesine kod belirtilerek atıf bulunan ürünlerin ayrıca BAP yayın 
envanterine de otomatik olarak işlenmiş olduğu belirtildi. Strateji Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanan faaliyet raporlarında herhangi bir eksiklik olmaması için bu 
bilgilerin bölümlerden tekrar istendiği ifade edildi.  
 

 Komisyon tarafından kabul edilerek kapatılan projelerden kaynaklanan (ilgili 
projeye kod belirtilerek atıf bulunan) yayınlar için projelerle ilgili tüm taleplerde 
olduğu gibi yalnızca proje yürütücüsünün yayın sunumu talebini yapabileceği; 
komisyon tarafından onaylanan ürünlerin BAP yayın envanterine işlendiği bilgisi 
verildi. 
 
22. Doktora programı olan bölümlerde “D” kodlu proje verilebildiği, doktora 
programı yoksa yüksek lisans öğrencisi ile “D” kodlu proje alınabildiği belirtilerek; 
doktora programı olan bir bölümde öğretim elemanı olan bir yürütücünün şayet 
doktora öğrencisi yoksa yüksek lisans öğrencisi ile “D” kodlu proje alıp alamayacağı 
soruldu.   
 

 Komisyon Başkanı tarafından; “D” kodlu projelerin doktora yeterliliğini geçmiş 
öğrencinin tezine yönelik çalışmalar için tasarlanmış bir proje türü olduğu, doktora 
programının bulunmadığı bölümler için ders yükünü bitirmiş yüksek lisans öğrencisi 
ile “D” kodlu proje alınabileceği şeklinde, bir komisyon kararı olduğu bilgisi verilerek; 
bu kararın, bir bölümün verdiği en yüksek akademik dereceyi almak üzere tez 
çalışması yapan lisansüstü öğrencisi ile “D” kodlu proje alınabilir, şeklinde 
yorumlanabileceği ifade edildi. 
 
23. Tübitak’ın kurum hissesi, bölüm ve üniversite paylarını değiştirdiği bilgisinin 
geldiği, bu payın nasıl değerlendirileceğinin bilinip bilinmediği soruldu. 
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 Komisyon Başkanı tarafından; ortak havuza alınarak bir plan çerçevesinde 
üniversite yönetimi tarafından kullanılabileceği bilgisi verildi. 
 
24. BAP Komisyonu’nda projelerle ilgili stratejik tartışmaların yapılıp yapılmadığı 
soruldu.  
 

 Komisyon Başkanı tarafından; stratejik konuların her sene bir sonraki senenin 
uygulama prensipleri ve BAP stratejileri belirlenirken detaylı olarak tartışıldığı bilgisi 
verildi. 
 
25. Bazı şeylerin hep aynı kaldığı, değişikliklerin yapılması gerektiği belirtildi.  
 

 Komisyon Başkanı tarafından; araştırmayı Üniversitenin tüm birimlerinde 
yaygınlaştırmanın BAP’ın misyonlarından biri olduğu, iki “M” kodlu proje 
alınabilmesine imkan tanınmasının amacının da yoğun araştırma faaliyetleri yapan 
ve daha fazla dış kaynak getiren araştırmacıya daha fazla destek sağlamak olduğu 
belirtildi. 
 

 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/BAP Komisyonu Üyesi Prof.Dr. İlhan Or 
tarafından; birçok değişikliklerin yapıldığı; yeni proje türlerinin tanımlandığı, bütçe 
kalemlerinin çeşitlendiğini ve çeşitli olanakların sağlandığı belirtildi.  
 

 BAP Komisyonu Üyesi Prof.Dr. Cengizhan Öztürk tarafından; mevcut sistemde, 
üniversite dışından proje bazında destek getirenlerin “M” kodlu projelere 
yönelmesinin daha doğru olabileceği belirtildi. 
 
 
26. İki “M” kodlu proje sunulabiliyor olmasından mutlu olunduğu ifade edilerek 
ancak bunun karşılığında çok fazla ürün beklenmemesi gerektiği çünkü bazı 
araştırma alanlarındaki çalışmaların, çok büyük projelerle yarıştıklarından dolayı 
her zaman çıktılarının olmayabileceği belirtildi. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; amacın araştırmayı desteklemek olduğu belirtildi.   
 
27. “D” kodlu projelerde araştırmacı personelin master öğrencisi olup olamayacağı 
soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından, doktora projelerinde araştırmacı personel olarak 
çalışacak öğrencinin mutlaka ilgili projenin doktora öğrencisi olması gerektiği bilgisi 
verilerek, doktora öğrencisinin mücbir nedenlerden dolayı değiştirilmesi gerekirse bu 
değişikliğin ancak  proje başlangıcından itibaren ilk 6 ayda  gerekçeli talep ile BAP 
Komisyonu onayına sunulduktan sonra talebin onaylanması durumunda 
yapılabileceği belirtildi. 
 

 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/BAP Komisyonu Üyesi Prof.Dr. İlhan Or 
tarafından; projede doktora öğrencisi çalıştırılmayacak ise ilgili doktora öğrencisinin 
neden çalıştırılamayacağı, araştırmacı personelin yapacağı işi neden doktora 
öğrencisinin yapamayacağı ayrımının anlaşılabilir olması gerektiği ve değişikliğin 
güçlü bir gerekçe ile talep edilebileceği belirtildi. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; “D” kodlu projenin, ilgili tez öğrencisinin tezi ile 
organik bir bağının olması gerektiği, doktora öğrencisi ile alınan bir “D” kodlu projenin 
ana amacının doktora tezinin oluşturulması olduğu ve bu projelerde ilgili tez öğrencisi 
dışında araştırmacı personel çalıştırma kalemi kapsamında başka bir araştırmacının 
çalıştırılmasının “D” kodlu projelerin ruhuna da  uygun olmadığı belirtildi. 
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28. Ürün için iki ya da daha fazla projeye kod verilerek teşekkür edilip 
edilemeyeceği soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; teşekkür sayısının sorun olmadığı, BAP 
projelerinden kaynaklanan ürünler için BAP Komisyonu’nun ilgili projeye kod 
belirtilerek atıf yapılmasını beklediği belirtilerek; kod belirtilerek atıf yapılmamış 
yayınların ürün sayılmadığı ve BAP’ın, araştırmaya verdiği girdinin karşılığını 
ölçebilmesi için projelerden çıkan ürünlerin önemli olduğu bilgisi verildi. 
 
29. M kodlu yürüyen proje yürütücüsünün dış destekli projesi kapsamında bildiri 
sunmak için konferans desteği alması durumunda, proje ekibindeki lisansüstü 
öğrencinin de aynı konferansa aynı bildiri ile katılımının BAP projesinden 
desteklenip desteklenemeyeceği soruldu. 
 

 Komisyon Başkanı tarafından; BAP projeleri kapsamında bir projeden iki kişinin 
aynı konferansa katılmak istemesi durumunda şayet iki farklı bildiri sunulacak ise 
destek verilebileceği iletilerek, dış desteği sağlayan her kurumun kurallarının 
bilinmesinin mümkün olmadığı belirtildi.  
 
Ayrıca Komisyon Başkanı tarafından; 
 

 Üniversitemiz ile ilgili istatistiksel verileri içeren “Sayılarla Boğaziçi 2014” 
kitabındaki verilere bakıldığında BAP’ın Üniversitenin araştırma bütçesine ciddi bir 
girdi sağladığının açıkça görülebileceğini ancak bu girdinin BAP bütçesinin son 
yıllarda değişmemesine rağmen döviz kurunun yükselmesiyle eridiğini; Resmi 
Gazete’de yayınlanan üniversitelere ait BAP başlangıç bütçelerinin incelenmesi 
durumunda da tıp fakültesi bulunan bir üniversitenin döner sermayesi ile bizim döner 
sermayemizin ve paylarımızın karşılaştırılamayacağını belirtilerek mali 
durumlarımızın çok farklı olduğu; 

 

  SUP projelerinin yardımcı doçentlere destek sağlamanın yanısıra diğer önemli 
amacının insan altyapısı kaynağı oluşturabilmek olduğu  

 
bilgisi verildi. 
 



Fen Bilimleri ve Mühendislik Alanlarında 

Araştırmalar  

1 Nisan 2015 

 

 



 Tanımı 

 

 İşleyiş 

 

 İstatistikler 

 

 Proje Türleri 

 

 Harcama Kalemleri 

 

 

 

 

 



Amaç 
‣ Üniversitenin akademik birimlerinin tümünde araştırma hayatını teşvik 

etmek 

‣ BAP yoluyla araştırmaları özendirmek 

‣ Üniversitede araştırma etkinliklerini yaygınlaştırmak 

‣ Yeni alanlarda araştırmalara olanak tanımak 

 
İlke 

‣ BAP bütçesini çok sayıda araştırmacıya proje bazında destek sağlayacak 
şekilde dağıtmak 

 
Projelerden beklenen ana hedef 

‣ Yayın, tez, patent, faydalı model gibi ürünlerin geliştirilmesi, Üniversite içinde 
ve dışında araştırma sinerjisi yaratılması 
 

 
 



 

 

 
İstek  

fişi 

 

BAP Komisyonu 
(AKADEMİK) 

BAP İdari 
Koordinatörlüğü 
(IDARİ PERSONEL) 

1. Proje Başvuruları 
2. Rapor  
3. Projelerle ilgili tüm 

Talepler  
 

DEĞERLENDİRME VE KARAR 

 

BAP Mali 
Koordinatörlüğü 
(İDARİ PERSONEL) 

1. KOMİSYON 
KARARLARININ 
DUYURULMASI 

2. SEKRETERYASI 
3. YÜRÜTÜCÜLERE DESTEK 

1. HARCAMALARIN 
YAPILMASI 

2. SATIN ALMA SÜRECİ 



http://www.arastirma.boun.edu.tr/_swf/bap_surec_2013.html
http://www.arastirma.boun.edu.tr/_swf/bap_surec_2013.html
http://www.arastirma.boun.edu.tr/_swf/bap_surec_2013.html
http://www.arastirma.boun.edu.tr/_swf/bap_surec_2013.html


 

 
 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

2013 2014 2015 

2.036.050 2.254.505 3.903.271 4.285.970 6.237.641 6.000.000 

 
 

6.171.000 5.963.000 6.154.000 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

Faaliyet Raporlarına ulaşmak için:   

http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=133 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJE SAYISI 281 292 333 369 409 327 271 

YIL İÇERİSİNDE EKLENEN PROJE SAYISI 102 135 165 155 84 117 127 

TOPLAM PROJE SAYISI 383 427 498 524 493 444 398 

YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN PROJE SAYISI 91 94 129 115 166 173 120 

TOPLAM TAHSİS EDİLEN BÜTÇE (TL) 1.792.201 3.204.576 4.373.301 8.135.689 6.126.887 6.295.414 8.597.395 

BİR SONRAKİ YILA DEVREDEN PROJE SAYISI 292 333 369 409 327 271 278  



2013 YILINDAN  
DEVREDEN PROJE SAYISI 

YIL İÇİNDE  
EKLENEN  PROJE SAYISI  

VE BÜTÇESİ 
TOPLAM 

YIL İÇİNDE  
TAMAMLANAN PROJE SAYISI 

2015 YILINA  
DEVREDEN PROJE SAYISI 

TAHSİS EDİLEN 
TOPLAM BÜTÇE 

271 
127 

6.775.312,68 TL 
398 120 278 8.597.395,22 

2014 YILI PROJE SAYISI 



2014 YILINDA KABUL EDİLEN PROJELERİN PROJE 

TÜRLERİNE GÖRE SAYI VE BÜTÇE DAĞILIMI 

2014 yılında  127 proje kabul edilerek   bu projelere  6,516,484TL başlangıç 
bütçesi tahsis   edilmiştir.                         

2014 yılın da BAP-COST (BC) ve  Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik 
Araştırmalar (SBA)  türlertinde proje başvurusu olmamıştır.  

 

Standart (P) 
74 

58% 

Doktora (D) 
22 

17% 

Tamamlayıcı 
Destek (M) 

8 
6% 

Çok Disiplinli (R ) 
2 

2% 
Altyapı (S) 

3 
2% 

İleri Teknoloji 
(TUG) 

2 
2% 

Start-Up (SUP) 
16 

13% 

Standart (P) 
1.860.442,77 

29% 

Doktora (D) 
591.370,82 

9% 

Tamamlayıcı 
Destek (M) 
358.787,00 

5% 

Çok Disiplinli 
(R) 

321.331,00 
5% 

Altyapı (S) 
981.021,08 

15% 

İleri 
Teknoloji 

(TUG) 
278.213,00 

4% 

Start-Up 
(SUP) 

2.125.318,79 
33% 



              2014 Yılı Bilimleri Fen ve Mühendislik alanlarında 90 proje kabul edilerek  
                               bu projelere 4.780.870,80 TL başlangıç bütçesi tahsis edilmiştir. 

35 
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Altyapı (S)

İleri Teknoloji Uyg. Gel. (TUG)

Start-Up (SUP)

1.230.706,84 

512.203,82 

358.787,00 

197.542,00 
981.021,08 
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1.222.397,06 
Standart (P)

Doktora (D)

Tamamlayıcı Destek (M)

Çok Disiplinli (R )

Altyapı (S)

İleri Teknoloji Uyg. Gel. (TUG)

Start-Up (SUP)



2014 YILINDA KABUL EDİLEN BAP PROJELERİNİN  

FEN BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARINA GÖRE SAYI VE BÜTÇELERİ 

2014 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında 90 proje kabul edilerek bu projelere 4.780.870,80  TL başlangıç 
bütçesi tahsis edilmiştir. 
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461;  
71% 

188; 
29% 

FEN BİLİMLERİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

19.327,031; 

79% 

5.206,904; 

21% 

FEN BİLİMLERİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

FEN BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARI ile  

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANLARI  

PROJE TOPLAM SAYILARI (2010-2014) 



124 

102 

59 

86 90 

166 
155 

84 

117 
127 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 2011 2012 2013 2014

FEN VE MÜHENDİSLİK ALANLARI TOPLAM BAP PROJELERİ

2.838.568 

4.841.479 

3.023.400 

3.842.714 

4.780.871 

3.455.452 

5.990.514 

3.872.977 

4.698.509 

6.516.484 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2010 2011 2012 2013 2014



*Bildirilerin bildiriler kitabı, CD, USB veya konferans web sitesinde yer alması gereklidir. 
**Bilimsel Araştırma Projelerine kod belirtilerek atıf yapılmış yayınların sayılarıdır. 
Bir yayının BAP ürünü sayılabilmesi için proje ile ilgili olması ve proje kodu belirtilerek BAP’a atıf verilmesi gereklidir.  
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     Bu alanda ve belirtilen ölçütler çerçevesinde basılmış* yayınların** sayısı toplam 762 dir. 
    *Bildirilerin bildiriler kitabı, CD, USB veya konferans web sitesinde yer alması gereklidir. 
    **Bilimsel Araştırma Projelerine kod belirtilerek atıf yapılmış yayınların sayılarıdır. 

    Bir yayının BAP ürünü sayılabilmesi için proje ile ilgili olması ve proje kodu belirtilerek BAP’a atıf verilmesi gereklidir.  
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 Temel Araştırmaya Yönelik Proje Türleri 
 Standart (P) 
 Doktora (D) 
 Tamamlayıcı Destek (M) 
 Çok Disiplinli (R) 

 Uygulama  Araştırmalarına Yönelik Proje Türleri 
 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri (SBA) 
 İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG) 

 Araştırma Projelerine Destek Sağlayan Proje Türleri 
 Makina Teçhizat Altyapısı Oluşturma      Altyapı (S)  (Yazılım 

alınabilir.) 
 Uluslararası İşbirlikleri Oluşturma  BAP-COST (BC) 
 Yardımcı Doçentler için  Start-Up  (SUP) desteği  (hem altyapı 

kurulmasına hem de araştırmaya, uygulamaya, araştırma 
ortamı oluşturmaya yönelik) 

 
 

 
 
 



 Tüm tam zamanlı öğretim üyesi ve tam zamanlı doktoralı 
çalışanların araştırmalarına destek vermek 

 
 Yeni öğretim elemanlarına araştırmalarına başlamak için 

olanak sağlamak 
 
  2015 yılı bütçe tavanları 

 Ilk 3 proje yılı 35,000 TL/yıl  
 Sonraki proje yılları 30,000TL/yıl 
 %25 ek bütçe  imkanı 
 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 
 Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir. 

 



 Tez ile ilgili araştırmaları desteklemek üzere (Proje yürütücüsü ilgili öğretim üyesidir.) 

 

 Doktora programı varsa 
 Doktora tezleri 

 İlgili öğrencinin yeterliğini geçmiş olması koşulu 

 

 Doktora programı yoksa 
 Yüksek lisans tezleri 

 İlgili öğrencinin derslerini bitirmiş olması koşulu 

 

 Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora/yüksek lisans öğrencisi ile doktora projesi 
alınamaz (doktora: 6 yıl; yüksek lisans: 3 yıl). 

 

 Aynı anda 2 farklı doktora öğrencisi ile 2 farklı doktora projesi alınabilir. 

 

 Aynı anda olmamak kaydıyla aynı öğrenci ile 2 farklı doktora projesi alınabilir 

 

 2015 yılı bütçe tavanları 
 Ilk 3 proje yılı 35,000 TL/yıl  

 Sonraki proje yılları 30,000TL/yıl 

 %25 ek bütçe imkanı 

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı  

 İlgili öğrenci için uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 

 İlgili doktora öğrencisi için yurtıdşı arazi/saha çalışması imkanı (5000TL) 

 

 Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir. 

 

 

 . 
 



 Üniversite dışı kaynaklardan, araştırma projesi bazında proje yürütücüsü sıfatıyla 
kalıcı kaynak getiren öğretim üyeleri başvurlabilir. 

 

 Dış kaynaklara sunduğu proje önerisi, önerinin kabul edildiğine dair 
belge/sözleşme ve BAP proje önerisi  BAP Komisyonuna sunulur. 

 

 Aynı anda en fazla 2 farklı dış kaynaklardan desteklenmiş proje ile 2 farklı 
tamamlayıcı destek  projesi alınabilir. 

 

 2015 yılı bütçe tavanları 
‣ Bütçe 2015 ilkelerine göre 2 aşamalı belirlenir. 
‣ Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 
‣ 2015 yılından itibaren: Proje ekibinde yer alan bir lisansüstü öğrenci için 

uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı (1öğrenci/yıl/proje) 

 

 Dış destekli projenin kabul edilmesinden ve sözleşmenin imzalanmasında sonra 
tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir. 

 

 



 Çok disiplinli yaklaşım gerektiren sorunlara odaklanmış, 
evrensel bilime katkı sağlayan ve/veya ülkemizin sorunlarına 
eğilen projeler 
 

 Yeni alanlar açması ve kampüsteki araştırma ortamını 
zenginleştirecek işbirlikleri oluşturması 
 

 2015 yılı bütçe tavanı toplam 250,000TL 
 

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 
 

 Mart-Nisan aylarında başvuru yapılabilir.  Her yıl Ocak ayında 
takvim  ve başvuru koşulları ilan edilir. 
 
 



   

 Altyapı projeleri kapsamında Üniversitemizin araştırmaya yönelik makine-
teçhizat altyapısının güçlendirilmesi  

 Böylece farklı konularda çalışan araştırmacıların uzun süreli olarak 
yararlanabileceği, ortak kullanıma açık, donanım ve teçhizatın alınması 

 Altyapı projeleri gerekli durumlarda yazılım içerebilir.  

 Altyapı projeleri ek bütçeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalıdır.  

 Proje toplam bütçesi proje başvurusunun değerlendirilmesi sırasında karara 
bağlanır.  

 12 aylık projelerdir. 

 Araştırmacı personel çalıştırılmamaktadır. 

 2015 yılı bütçe tavanı  toplam 500,000TL 

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 Mart-Nisan aylarında başvuru yapılabilir.  Her yıl Ocak ayında takvim  ve 
başvuru koşulları ilan edilir. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Kapsamı 

 Toplum için yaşamsal önemi olan veya olması beklenen sorunlara ileriye 
dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak projelerdir. 
 

  Sosyal ve beşeri bilimlerin herhangi bir alanında fark yaratması beklenir.  

 

 Hedefi 

 Araştırma bulgularının toplum, uygulayıcı makam ve kurumlarla 
paylaşılması 

 

 2015 yılı toplam bütçe tavanı 250,000TL 
 

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 

 Mart-Nisan aylarında başvuru yapılabilir.  Her yıl Ocak ayında takvim  ve 
başvuru koşulları ilan edilir. 

 
 



 Kapsamı 
 Yeni bir ürün veya teknoloji geliştirilmesi,  
 Dünyada yeni gelişmekte olan bir teknolojinin ülkemizde 

uygulamasının gerçekleşmesi,  
 Dünyada gelişmesi ve uygulaması belli bir noktaya erişmiş, ancak 

ülkemizde herhangi bir şekilde üzerinde çalışılmamış veya çok az 
çalışılmış bir uygulamanın yürütülmesi 

 Projenin hedefleri 
 Prototip üretilmesi 
 Patent/faydalı model başvurusu yapılması  

 2015 yılı toplam bütçe tavanı 500,000TL 
 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 Mart-Nisan aylarında başvuru yapılabilir.  Her yıl Ocak 
ayında takvim ilan edilir. 

 
 
 



 Amacı: 
Üniversitemize yeni gelen ve yardımcı doçent olarak fiilen göreve başlayan doktoralı genç 
öğretim üyelerinin akademik kariyerlerine başlayabilmeleri ve bölümlerinde kendi araştırma 
altyapılarını/araştırma ortamlarını oluşturabilmeleri için başlangıç desteği (seed money) 
sağlamaktır.  
 

 Kimler başvurabilir? 
Üniversitemize yeni gelen ve ataması/yükseltilmesi yapılarak fiilen tam zamanlı olarak 
göreve başlayan yardımcı doçentler 
 

 Ne zaman başvuru yapılabilir? 
Yardımcı doçent  kadrosunda tam zamanlı olarak göreve başlanan tarihten itibaren 1 yıl 
içinde başvuru yapılabilir. 

 

Başka şartlar nedir? 
Start-up proje başvurusu yürütücünün yardımcı doçent olduktan sonraki ilk proje başvurusu 
olmalıdır. 

 

Belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda veya yürütücünün yardımcı doçent 
olduktan sonra ilk başvurusunun başka bir tür proje başvurusu olması durumunda geriye 
dönük olarak hak talep edilemez. 
 



 2015 yılı başvuruları için proje bütçe tavanı toplam 

KDV dahil 175.000 TL dir. 

 

 Proje süresi en az 12 ay ve en fazla 36 aydır. 

 

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 

 Ek süre ve ek bütçe verilmemektedir. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 COST aksiyonlarına dahil olmak için ulusal kaynaklar 
tarafından desteklenen benzer konuda bir araştırma projesi 
önşartını sağlamak üzere tasarlanmıştır.  
 

 Üniversitemizdeki araştırmacıların uluslararası ağlara katılıp 
işbirlikleri geliştirmelerine olanak sağlamaktır.  
 

 2015 yılı bütçe tavanları 
 30,000TL/yıl 
 %25 ek bütçe imkanı 
 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 
 Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir. 

 
 



 Makina Teçhizat 

 Yazılım ve Lisans Alımları 

 Hizmet Alımı 
‣ Anketör 

‣ Fotokopi 

‣ Misafir Araştırmacı (6,000TL) 

‣ Analiz 

‣ Uluslararası Patent desteği (kısmen) 

 Tüketim 
‣ Kimyasal Sarf 

‣ Kırtasiye 

‣ Makale Basım Desteği (1350$) Ödül değil 

 Yolluk Giderleri 
‣ Konferanslara Katılım için Seyahat Desteği (2950$/2250$) (Ek bütçe olarak, %25 ek bütçe 

dışında) 

‣ Arazi/Saha Çalışması  
‣ Yurtdışı öğretim üyeleri için yıllık tavan 10,000TL 

‣ D kodlu projedeki doktora öğrencisi için yıllıık tavan 5,000TL (en fazla 1 kere) 

 Araştırmacı Personel Çalıştırma 
 Lisansüstü öğrenci (brüt 2,500TL/ay) 

 Doktoralı araştırmacı (brüt 2,500TL/ay) 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 



 Web Sitesi ve BİP 

http://ogretimuyeleri.boun.edu.tr/  -> BAP ikonunun üzerine gidip ilgili kısma tıklayabilirsiniz. 

http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=39 

 

 bapdestek@boun.edu.tr 

 

 BAP İdari Koordinatörlüğü: (6798, 6585,7502) 

‣ Betül Adanur Çubuk  (İdari Koordinatör) (adanur@boun.edu.tr) 

‣ Sevgi Günel (sevgi.günel@boun.edu.tr) 

‣ Ersin Ulufer (ersin.ulufer@boun.edu.tr) 

 

 BAP Mali Koordinatörlüğü (7184) 

‣ Vicdan Yalçın (Mali Koordinatör)  (vyalcin@boun.edu.tr) 

 

‣ BAP El kitabı 2014  (2015 yılı hazırlanıyor.) 

 

‣ Türkçe 

‣ http://www.arastirma.boun.edu.tr/_pdf/bapidari/bap_el_kitabi_2014_v20140616.pdf 

  

‣ English 

‣ http://www.arastirma.boun.edu.tr/_pdf/bapidari/bap_handbook_2014_v20140616.pdf 

 

 Ayşın Baytan Ertüzün (6852, ertuz@boun.edu.tr) 
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