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T.C. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANLARINDAKİ ARAŞTIRMACILARI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 

 
 
 
TOPLANTI TARİHİ : 17 Şubat 2016 
TOPLANTI SAYISI : 2016-01 
TOPLANTI SAATİ : 12:15-14:00 
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. Sunumdan sonra soru ve yanıtlara 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 teşekkür etti. 

 
Toplantı saat 14:00’de 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. Ahmet Kerim Avcı (BAP Komisyonu Üyesi/Kimya Mühendisliği Bölümü) 
Prof.Dr. İlknur Doğan (Kimya Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Şaron Çatak (Kimya Bölümü) 
Öğr. Gör. Dr. Onur Yılmaz (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü/ 
Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 
Dr. Kerem Halıcıoğlu (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü/ Jeodezi 
Anabilim Dalı) 

Dr. Zafer Öztürk (Endüstri Mühendisliği Bölümü) 
Dr. Emre Uğur (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) 
Gülçün Tuğcu (Çevre Bilimleri Enstitüsü/Doktora Öğrencisi) 
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(EK 3) 

 
KATILIMCILARIN SORULARI VE YANITLAR 

 
 
BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün,  
 

 24 Şubat 2015 tarihinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki (SBA) 
araştırmacıları, 01 Nisan 2015 tarihinde Fen ve Mühendislik Bilimleri 
alanlarındaki (FMA) araştırmacıları bilgilendirme amaçlı seminerler yapıldığını ve 
alınan geribildirimlerin çok faydalı olduğunu; 

 

 Bu seminerlerde kitap basım desteği ve e-imza uygulamasına geçilmesinin 
araştırmacılar tarafından talep edildiğini; 

 

 E-imza uygulamasına geçilmesine ilişkin talebin  BAP Komisyonu tarafından 
Rektörlük Kurulu’na sunulmasının ardından alınan onay ile bu uygulamanın 
pilot çalışmalarına BAP projelerinden başlanmasına karar verildiğini; 
 

 E-imza sertifikası için onay veren yürütücülerin ıslak imzalı başvuru formlarının 
14 Aralık 2015 ve Aralık 2015 sonunda iki grup halinde Yazı İşleri kanalıyla 
KamuSM ye gönderildiği, e-imza sertifikalarının peyder pey gelmeye başladığını, 
ilk grubun sertifikalarının tamamlanmasının ardından e-imza sertifikaları herkes 
için kullanılabilir duruma geldikten sonra e-imza ile Bilim İnsanı Portalının (BİP) 
nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme toplantıları yapılacağını; 

 
belirterek FMA Semineri için hazırlanan sunum üzerinden bilgi vermeye devam etti.  
  
Sunum aralarında ve sunum sonrasında katılımcılar tarafından sorulan sorulara 
BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün tarafından iletilen yanıtlar 
aşağıda bulunmaktadır. 
 
1. SUP kodlu projelerden kaynaklanan ürünün proje konusu ile ilgili olmaması 

durumunda sonuç raporuna eklenmemesinin doğru olup olmadığı soruldu.  
 
Komisyon Başkanı tarafından; BAP Komisyonunun sadece S kodlu projeler için 
ürün beklentisi olmadığı belirtildi.  
 

2. Sunumda SUP kodlu projelerle ilgili saydamda yer alan “altyapı kurulması, 
araştırmaya, uygulamaya ve araştırma ortamını oluşturmaya yönelik olmaları” 
ifadesine göre, S projelerinde olduğu gibi cihaz altyapısı oluşturmaya yönelik bir 

SUP projesinin olması durumunda komisyonun bu projeden ürün beklentisi olup 
olmayacağı sorularak; SUP projesinden alınan cihazlarla oluşturulan altyapı ile 
birçok iş yapıldığı ancak oluşan ürünlerin SUP kodlu projenin konusuyla ilgili 
olmaması nedeniyle kod belirtilerek atıf verilemediği belirtildi. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; BAP Komisyonunun S kodlu projelerden ürün 
beklentisi olmadığı, bu tür projelerdeki beklentinin cihazın kurulmuş ve çalışır 
durumda olması veya yazılım alınması planlanmış ise yazılımın sisteme 
yüklenmiş, test edilmiş ve kullanılabilir durumda olması olduğu belirtilerek; SUP 
kodlu projenin yalnızca cihaz alımı veya yazılım alımı olarak kurgulanmış olması 
durumunda o projeden de ürün beklentisi olamayacağını, yayınların bir projenin 
ürünü olarak sayılabilmesi için projeyle ilgili olması gerektiği; o projeden 
kaynaklanması ve ilgili projeye kod belirtilerek atıf verilmiş olması beklendiği ilave 
edildi. 
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3. SUP kodlu projelerin P kodlu projelerden farkının bütçe miktarları olup olmadığı 
soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; farklardan bir tanesinin bu olduğuna işaret 
edilerek SUP projelerinin yalnızca yardımcı doçentlere verildiği belirtildi. 
 

4. Yürüyen P kodlu bir projenin BAP-COST projesine çevirilmesi durumunda 
yeniden P kodlu bir proje verilip verilemeyeceği soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; yürüyen bir P kodlu projenin BAP-COST 
projesine çevirilemeyeceği belirtilerek; bir yürütücünün üzerinde yürüyen en fazla 
iki proje bulunabileceği, BC kodlu proje alınabilmesi için halihazırda proje sayı 
limitine ulaşılmış olması gerektiği belirtildi. Yürüyen projenin P veya D kodlu proje 
olması durumunda projenin konusunun, yer alınması düşünülen COST 

aksiyonunun konusu ile uyumlu olması durumunda o proje ile TÜBİTAK’a 
başvuruda bulunulabileceği ilave edildi. BAP-COST kodunun BAP biriminde, bu 
proje türünü sınıflandırmak için kullanılan bir kod olduğu ve proje konusunun 
uygun olması durumunda TÜBİTAK ın kod kontrolü yapmadığı eklendi. Yürüyen 
iki projenin olması durumunda (proje sayı limitine ulaşılmış ise) ve yürüyen 
projelerin konusu yer alınacak COST aksiyonunun konusu ile uyumlu değil ise 
bu durumda 3. proje olarak BAP-COST projesine başvuru yapılabileceği ifade 
edildi. 
 

5. Avans talebinin konferans görevlendirmeleri için de geçerli olup olmadığı ve limiti 
soruldu.  
 
Komisyon Başkanı tarafından; görevlendirme BAP Komisyonu onayından 
geçtikten sonra konferans katılımı için avans talep edilebileceği, avans talebinin 
tüm kalemler için geçerli olduğu, konferans katılımı için herhangi bir tavanın 
mevcut olmadığı ve konferans için verilen ek bütçe kadar avans talep edilebileceği 
belirtilerek; misafir araştırmacı ziyaret desteği ve iş avansı için talep edilebilecek 
tavanın 2016 yılı için 7.000 TL olduğu ilave edildi. 
 
Ayrıca Komisyon Başkanı tarafından yurt dışı arazi/saha çalışması seyahat 
desteği konusunda ilave açıklama yapıldı; 
 
Yurt dışı arazi/saha çalışmalarında yürütücüler için yıllık tavanın 12.000 TL 
olduğu, her seyahatin yurt dışı arazi/saha çalışması olarak 
değerlendirilemeyeceği, arazi/saha çalışmasının proje ile ilgili olması ve proje 
önerilirken talep edilmiş olması, arazi/saha çalışmasının burada yapılmayan 
araştırmaları kapsaması belirtilerek örneğin yurt dışındaki bir kütüphanede nadir 

kitaplarla ilgili bir arşiv çalışmasının arazi/saha çalışması olarak 
nitelendirilebileceği, tavan miktarının tek seferde kullanılabileceği, şayet birden 
fazla seyahat yapılması gerekiyorsa tavanın bölünerek de kullanılabileceği; D 
kodlu projelerde doktora öğrencisi için arazi/saha çalışması tavanının 6.000 TL 
olduğu, öğrencinin yurt dışı arazi/saha çalışmasıyla ilgili seyahatini bölmeden tek 
seferde yapması gerektiği ilave edildi. Ayrıca 2 aydan uzun süre görevlendirme 
talep edilmesi durumunda ÜYK kararının BAP’a da iletilmesinin beklendiği ifade 
edildi. 
 

6. Alınmak istenen cihazın fiyatının 175.000 TL den yüksek olması durumunda SUP 
kodlu ve S kodlu projelerin birleştirilmesinin mümkün olup olmadığı soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; herhangi iki projenin birleştirilmesinin mümkün 
olmadığı,  Mart dönemi projeleri için BAP bütçesinden toplam 1.500.000 TL bütçe 
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ayrıldığı, başvuruların toplamının ayrılan bütçenin çok üzerinde gerçekleşmesi 
nedeniyle başvuruların sıkı bir elemeden geçirildiği belirtildi. Ayrıca SUP kodlu 
projeler de dahil olmak üzere tüm projelerin sıkı bir hakemlik sürecinden 
geçirildiği ancak Mart dönemi proje başvurularında toplam bütçe kısıtı 
olduğundan daha rekabetçi bir değerlendirmeye tabi tutuldukları ilave edildi. 
 

7. 10.000 TL nin üzerindeki alımlar için istenen proforma faturanın toplamı 10.000 
TL ve üzerine olan alımlar için mi istendiği soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; tek bir alımın veya harcamanın 10.000 TL’nin 
üzerinde olduğu durumlarda Komisyon tarafından proforma talep edildiği; 
örneğin biri 4.000 TL, diğeri 6.000 TL olan iki cihazın alınması istenilen durumda 
proforma sunulmasına gerek olmadığı ancak; alınacak tek kalemlik 
makine/yazılım/malzeme/hizmetin tutarı 10.000 TL veya üzerinde ise proforma 

fatura talep edildiği belirtilerek, sarf malzemeleri çerçevesinde talep edilen 
malzemelerin detaylandırması gerektiği ilave edildi. 
 

8. E-imza başvurusu için gelen maillerin gözden kaçırılmış olması durumunda ne 
yapılması gerektiği soruldu.  
 
Komisyon Başkanı tarafından; bir sonraki kurumsal başvuru zamanının 
beklenmesi gerektiği, Üniversitenin her yıl toplu başvuru yapmayı planladığı 
belirtildi. Üniversitenin kurum olarak başvuru yapmış olması nedeniyle 
sertifikaların KamuSM’den alınmasının mecburi olduğu ancak bireysel olarak da 
e-imza başvurusu yapılabileceği ve hatta bireysel başvurularda başka sertifika 
sağlayıcılarından da sertifika alınmasının mümkün olduğu ilave edildi.  
 

9. E-imza sürecinin başladığı bu günlerde proje başvurusu yapılıp yapılamayacağı 
soruldu.  
 
Komisyon Başkanı tarafından; proje başvurusu yapılabileceği; henüz e-imza ile 
başvuru sürecinin başlamadığı,  yapılacak başvuru ve proje taleplerinde halen 
yaş imza uygulamasının devam ettiği, başvuru yapmış olan tüm kullanıcıların 
nitelikli e-imza sertifikaları geldikten sonra yazılımın nasıl yükleneceği, e-imzanın 
nasıl kullanılacağı gibi konularda bilgi vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi’nin (BİM) 
toplantı yapacağı, yazılımlar yüklenip e-imza sertifikaları kullanılabilir duruma 
geldikten ve BİP’te son testler yapıldıktan sonra BİP in e-imza uygulmasına 
açılacağı belirtilerek; bu aşamaya geçmeden önce BAP tarafından BİP in e-imza 
ile nasıl kullanılacağına dair de toplantı yapacağı ilave edildi.  
 

10. Proje başvurusunun iletildikten sonra ne zaman görüşüleceği soruldu. 

 
 Komisyon Başkanı tarafından; komisyonun ayda en az 2 kere toplantı yaptığı, 
proje başvurularının değerlendirilme süresinin ortalama 6-7 hafta sürdüğü 
ancak tabii ki bu sürecin daha erken ya da daha geç sonuçlanabileceği, 6-7 
haftalık sürenin ortalama bir süre olduğu belirtilerek, başvurunun, hakem 
değerlendirme sürecini takiben komisyonda değerlendirilmesi için gündeme 
alındığı ilave edildi. 
 

11. Aynı yıl içinde hem BÜVAK tan hem de BAP tan seyahat desteği talep edilip 
edilemeyeceği soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; talep edilebileceği belirtilerek; aynı seyahat için 
tüm ulaşım masraflarının BAP bütçesinden, gündelik ve konaklama 
masraflarının Rektörlük bütçesinden karşılanmasının mümkün olduğu ilave 
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edildi. Ancak aynı konferansa ait her bir masrafın (ulaşım, kayıt ücreti, gündelik 
ve konaklama) bölünerek, birden fazla bütçe kaynağı (BAP, Rektörlük, Fakülte) 
kullanılarak karşılanamayacağı; örneğin gündelik ve konaklama bir bütün 
olduğundan, gündeliğin BAP bütçesinden konaklamanın Rektörlük bütçesinden 
karşılanamayacağı, aynı şekilde yol masraflarının da bir kısmının BAP 
bütçesinden diğer kısmının Rektörlük bütçesinden karşılanamayacağı belirtildi.  

 
12. Yürüyen bir P kodlu proje varken yardımcı doçent kadrosuna atanılması 

durumunda SUP kodlu proje başvurusu sunulup sunulamayacağı soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; yardımcı doçent kadrosuna atanarak ya da 
yükseltilerek göreve başlanması durumunda SUP projesi verilebilmesi için P 
kodlu projenin kapatılması ve yardımcı doçent kadrosunda iken ilk başvurulan 
projenin SUP kodlu olması gerektiği belirtildi. 

 
13. M kodlu projelerin süresinin ne kadar olabildiği soruldu.  

 
Komisyon Başkanı tarafından; en az 1 yıl en çok 3 yıl olabildiği, dış destekli 
projenin kabul edilmiş olması gerektiği ve BAP a proje başvurusu yapılabilmesi 
için dış destekli projenin bitmesine 1 yıldan fazla bir sürenin kalması gerektiği 
belirtildi. 

 
14. M kodlu projelerde araştırmacı personel çalışıp çalışamayacağı soruldu. 

 
Komisyon Başkanı tarafından; bu projelerde araştırmacı personel 
çalıştırılabileceği, çalışacak kişinin dış destekli projede çalışan araştırmacı 
personelden farklı bir kişi olması gerektiği belirtilerek SGK lı çalışanlar ile burs 
alanlar arasındaki fark hakkında da bilgi verildi. TÜBİTAK projesinden burs alan 
öğrencilerin aldıkları burs miktarı ile BAP projesinde çalışan araştırmacı 
personelin aldığı ücretle ilgili olarak karşılaştırma yapıldığı ancak burada iki ayrı 
kavram olduğu, BAP projeleri kapsamında çalışan araştırmacı personellerin 
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personeli (Hizmet sözleşmeleri Rektör 
tarafından da imzalanır.) olarak 4B statüsünde ve SGK’lı olarak çalıştıkları, SGK 
primlerinin üniversite tarafından yatırıldığı, özlük haklarından yararlandıkları 
proje bütçesinden maaş aldıkları ve SGK’lı olmaları sebebiyle de gelir vergisine 
tabi oldukları belirtildi. Çalışanın projeye maliyeti ile ele geçen miktarın bu 
nedenle farklı olduğu ilave edilerek; TÜBİTAK projesinde çalışanların SGK’lı 
çalışanlar olmadığı, projeden burs aldıkları ve öğrencinin eline geçen miktarın da 
bu sebeple de herhangi bir kesintiye uğramadığı ifade edildi. 

 
15. M kodlu proje başvurusunun nasıl yazılması gerektiği, dış kaynaklı projede 

yapılan işlerin yazılıp yazılmaması konusunda bilgi talep edildi. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; dış destekli projenin ek bir parçası olacak, farklı 
bir kısmını inceleyecek şekilde yazılmış olması, proje başvurusunun dış destekli 
proje ile aynı olmaması ve bütçe oluşturulurken dış destekli projeden 
karşılanmamış ancak projenin yapılabilmesi için gerekli olan alımların talep 
edilmesi gerektiği belirtildi. 
 
Komisyon Üyesi Prof.Dr. İlhan Or tarafından; M kodlu projeler için en önemli 
noktanın aynı kalemden aynı destekleri talep etmemek olduğu, farklı malzemeler 
talep edildiğinin açık şekilde ve detaylı olarak yazılması gerektiği ilave edildi. 
 
Komisyon Üyesi Prof.Dr. Ahmet Kerim Avcı tarafından; TÜBİTAK ve BAP tan 
istenenlerin araştırmasını TÜBİTAK ın yaptığını ifade ederek; diğer kalemler için 
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de aynı konunun geçerli olduğu, tüketim kaleminden istenen kimyasal sarfların 
da farklı olmaları gerektiği eklendi. 
 
Katılımcı tarafından; bir kalemde istenen malzemenin 100 TL olması ve 70 TL 
sinin BAP projesinden karşılanması durumunda aynı malzeme için kalan 30 TL 
yi TÜBİTAK tan isteyip isteyemeyeceği soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; talep edilecek malzemeler farklı olması gerektiği 
yinelenerek, projelerin başlıklarının da birebir aynı olmaması ve içeriğin de 
birbirlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi. 
 
Komisyon Üyesi Prof.Dr. Ahmet Kerim Avcı tarafından; deneysel bir çalışma 
yapılacak olması durumunda çalışmanın ana konu itibariyle aynı, ancak 
TÜBİTAK a gönderilden projeden farklı olması gerektiği belirtildi. 

 
16. Mart dönemi proje başvuru tarihlerinin TÜBİTAK 1001 projelerinin başvuru 

tarihleri ile neden aynı zamana denk geldiği, bu tarihlerin nasıl belirlendiği 
soruldu.  
 
Komisyon Başkanı tarafından; Mart dönemi proje başvuru tarihlerinin BAP 
Komiyonu tarafından belirlendiği 2010 yılı öncesinde bütçenin Mart ayında 
açıldığı ve Mart projelerinin de Nisan’da değerlendirildiği; ancak BİP kullanılmaya 
başlandıktan sonra Mart dönemi projeleri hariç diğer proje başvurularının 7/24 
alınır olduğu belirtildi. Ayrıca Mart proje başvurularının değerlendirme sürecinin 
4-5 ay sürdüğü ve BAP Komisyonu’nun Ağustos ayında toplanmaması nedeniyle 
bu proje başvurularının değerlendirme sürecini Ağustos ayına kadar bitirmeyi 
hedeflediği ilave edilerek; komisyonun her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl 
yapılacak Mart dönemi proje çağrı takvimini belirlediği ve araştırmacılara 
duyurduğu, yürütücülerin de proje başvuru takvimlerini bu plana göre 
ayarlayabilecekleri eklendi. 
 

17. Misafir araştırmacı ziyaretinde bulunacak bilim insanı için belirlenmiş bir unvan 
olup olmadığı soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; bir ünvan kısıtı bulunmadığı belirtilerek, 
konusunda söz sahibi kişilerin davet edilmesi gerektiği ilave edildi.  
 

18. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde P kodlu projelerin kapatılmaları için ürün şartı 
olduğu iletilerek Boğaziçi Üniversitesi’nde de ürün şartı olup olmadığı soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; projelerden türetilmiş ürün mevcut değilse bile 

projelerin kapatılabileceği ancak kapama kararının  “ürünlü” ya da “ürünsüz” 
ayırımı yapılarak alındığı ve BAP projesine kod belirtilerek atıf yapılmamış ise 
raporda yer alan yayının ürün olarak sayılamadığı belirtildi.  
 

19. Projelerin kapatılma ölçütleri soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; sonuç raporunun değerlendirilmesinden sonra 
şayet ürünlerde kod belirtilerek atıf var ise “ürünlü” yoksa “ürünsüz”, proje 
süresi içinde sonuç raporunun iletilip iletilmediğine bakılarak “vaktinde/süresini 
aşarak”, projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına bakılarak “başarılı/başarısız” 
gibi kapanış durumlarını belirten ifadelerle projelerin kapatıldığı belirtildi. 

 
20. Proje devam ederken araştırmacı personelin öğrencilik süresi bitmesi 

durumundan nasıl bir yol izlenmesi gerektiği soruldu.  
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Komisyon Başkanı tarafından; projenin kapatılmasına gerek olmadığı, projenin 
devam edebileceği; araştırmacı personelin de projede çalışmaya devam 
edebileceği ancak araştırmacı personelle üniversite arasında yapılan hizmet 
sözleşmeleri en çok 12 aylık yapıldığından ve çok yıllı projelerde ikinci veya 
üçüncü yıl bütçe talebi iletildiğinde araştırmacı personelin hizmet sözleşmesinin 
de yenilenmesi gerekeceğinden araştırmacı personelin öğrenci belgesinin 
isteneceği belirtildi. 

 
21. İlk 3 proje yılı ifadesinin tam olarak ne anlama geldiği, bu ifadenin yardımcı 

doçent olarak atanma tarihi ile ilgili olup olmadığı soruldu.  
 
Komisyon Başkanı tarafından; bu durumun yürütücünün daha önce proje 
verip vermemesiyle ilgili olduğu, unvan konusunun önemli olmadığı; projenin her 
12 aylık döneminin 1 proje yılı demek olduğu, BAP projelerinin süresinin en çok 

36 aylık olabileceği, bunun da 3 proje yılına eşit olduğu belirtildi. Bir 
yürütücünün ilk defa BAP projesi veriyor olmasının ilk üç proje yılı için geçerli 
bir kavram olduğu ifade edilerek, üç proje yılının 3 yıllık bir projeye tekabül 
edeceği gibi birer yıllık 3 projeye de tekabül edebileceği belirtildi: 
 

 Projenin her 12 ayı için 42.000 TL bütçe tavanından 36 aylık proje başvurusu 
verilebileceği, projenin ilk 3 yılı için 42.000 TL tavanından bütçe talep 
edilebileceği; 

 

 Ya da ilk proje başvurusunun 42.000 TL bütçe tavanından 12 aylık olarak 
verilebileceği, ikinci proje başvurusunun da 42.000 TL bütçe tavanından 12 
aylık olarak verilebileceği bu iki projeden biri kapatıldıktan sonra üçüncü proje 
başvurusunun da 42.000 TL bütçe tavanından 12 aylık olarak verilebileceği; 

 

 Ancak 24 aylık proje başvurularında yalnızca ilk 1 yıl için; 36 aylık proje 
başvurularında yalnızca 2 yıl için bütçe önerilmesi durumunda bütçe talep 
edilmeyen yıl için bundan sonraki proje başvurularında 42.000 TL bütçe 
tavanından bütçe talep edilemeyeceği ve bütçe tavanının 36.000 TL olacağı 
ilave edildi. 

 
Ayrıca Komisyon Başkanı tarafından;  
 

 Çok yıllı proje başvurularında projenin ikinci ve /veya üçüncü yıllarında 
araştırmacı personel için bütçe öngörüsü yapılması gerekli olduğu, şayet 
ikinci ve/veya üçüncü yıl bütçesinin açılması için gelecek yıl bütçe talebi 
yapıldığında proje başvurusunda araştırmacı personel için bütçe öngörüsü 
yapılmamış ise bu kaleme bütçe verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca araştırmacı 

personel için ek bütçe verilmediği ve bu kaleme diğer kalemlerden fasıl 
aktarımı yapılmadığı hatırlatıldı.  

 

 Arazi/saha çalışmaları için de proje başvurusunda bütçe öngörülmüş olması 
gerektiği, arazi/saha çalışmalarının projenin ayrılmaz bir parçası olarak 
nitelendirildiği, şayet proje başvurusunda arazi/saha çalışması için bütçe 
talep edilmemiş ya da sonraki yıllar için bütçe öngörüsü yapılmamış ise 
sonradan ek bütçe olarak bu kaleme bütçe talep edilemeyeceği, fasıl aktarımı 
yoluyla diğer kalemlerden bu kaleme bütçe aktarılamayacağı ilave edildi. 

 
22. Yürüyen bir projenin süresi kısaltılıp kısaltılamayacağı soruldu. 

 
Komisyon Başkanı tarafından; projelerin sürelerinin 12 aydan az olamayacağı 
ve 12 aydan önce kapatılamayacakları; sonuç raporu gönderilmesi durumunda 
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dahi minimum proje süresi olan 12 ayı doldurmamış projelerin sonuç 
raporlarının komisyon değerlendirmesine alınmadıkları belirtildi. Çok yıllı 
projelerde, projenin süresinin kısaltılması için komisyona gerekçeli talep 
yapılması gerektiği, komisyonun değerlendirme yaparak karar vereceği talebin 
kabul edilmesi halinde proje süresinin kısaltılabileceği ancak harcanmamış 
bütçe var ise kullanılamadan BAP bütçesine geri döneceği ilave edildi. 
 

23. P kodlu proje ile SUP kodlu projelerin birlikte yürütülüp yürütülemeyecekleri 
sorularak; SUP projeleri başladığında proje sürelerinin 3 yıl olmasının mecburi 
olduğu ve bu kuralın sonradan mı değiştiği soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; P kodlu ve SUP kodlu projelerin birlikte 
yürütülemeyeceği; SUP kodlu projeler tasarlandığında sürelerinin 3 yıl olması 
gibi bir zorunluluğun olmadığı, bu projelerin toplam bütçelerinin 175.000 TL 

olduğu ve bu bütçe ile proje sürelerinin 1 ile 3 yıl arasında 6 şar aylık dönemler 
halinde planlanabileceği belirtildi.  
 

24. Projedeki koşulların sadece yürütücüyü bağlayıp bağlamadığı soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; öğretim elemanları ve araştırmacıların proje 
ekibinde yer alabileceği ancak tüm koşulların yürütücüyü bağladığı belirtildi. 
 

25. Ek bütçenin hangi kalemlere ve ölçütlere göre verildiği soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; araştırmacı personel çalıştırma kalemi hariç, 
makine teçhizat, yazılım, tüketim, hizmet, yolluk kalemlerine ihtiyaç halinde 
talep yapılması durumunda; arazi/saha çalışması için ise ancak proje 
sözleşmesinde bu kaleme bütçe verilmiş ve bütçe harcanmış ise komisyon onayı 
ile ek bütçe verilebileceği, komisyonun ihtiyacın ve yazılan gerekçenin proje ile 
ilişkisine göre kabul ya da red kararı vereceği veya yürütücüden daha detaylı bilgi 
isteyeceği belirtilerek; S ve SUP kodlu projelere ek bütçe verilmediği diğer yüksek 
bütçeli projelerde de ek bütçe imkanının standart bir uygulama olmadığı ilave 
edildi. 
 

26. Arazi/saha çalışmasının ne gibi çalışmaları kapsadığı ve işbirlikleri için destek 
verilip verilmediği soruldu.  
 
Komisyon Başkanı tarafından; ortak çalışma ve işbirliğinin arazi/saha 
çalışması kapsamına girmediği, arazi/saha çalışmasının, burada yapılmayan 
araştırmaları kapsaması gerektiği belirtildi.  
 

27. Başka bir ülkede olan bir ölçme cihazını tanımak, ölçüm yapmak ve gözlemlemek 
için arazi/saha çalışması kapsamında destek verilip verilemeyeceği soruldu. 
 
 Komisyon Başkanı tarafından; ölçümlerin burada yapılmasına imkan yok ise 
proje çalışmaları için de önemi gerekçelendirilerek proje başvurusunda talep 
edilebileceği ancak komisyonunun konuyu ve projeyi incelemesi gerektiği 
belirtildi. 
 

28. Misafir araştırmacı ziyaret desteği kapsamında yurt dışından bir misafir 
araştırmacının cihazı da getirmesi durumunda destek sağlanıp sağlanmayacağı 
soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; yürütücünün sunduğu gerekçeli talebin 
Komisyon’da değerlendirmesi gerektiği belirtildi. 
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29. Çeviri için destek verilip verilmediği soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; çeviri için destek verilmediği öte yandan 
transkripsiyon için bütçe desteği verildiği belirtildi.  

 
30. Yayın basım desteği kapsamına kapak sayfası masraflarının girip girmediği 

soruldu. 
 
Komisyon Başkanı tarafından; kapak sayfası masrafları için destek verilmediği 
belirtildi. 
 



Fen Bilimleri ve Mühendislik Alanlarında Araştırmalar 

17 Şubat 2016



 Tanım

 İşleyiş

 İstatistikler

 Proje Türleri

 Desteklenen 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


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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 2015 2016

ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJE 
SAYISI

281 292 333 369 409 327 271 278 251

YIL İÇERİSİNDE EKLENEN PROJE 
SAYISI

102 135 165 155 84 117 127 113

TOPLAM PROJE SAYISI 383 427 498 524 493 444 398 391

YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN 
PROJE SAYISI

91 94 129 115 166 173 120 140

TOPLAM BÜTÇE (TL) 1.792.201 3.204.576 4.373.301 8.135.689 6.126.887 6.295.414 8.597.395 8.228.029

BİR SONRAKİ YILA DEVREDEN 
PROJE SAYISI

292 333 369 409 327 271 278 251



2015 YILI BAP PROJE SAYISI

2014 YILINDAN 
DEVREDEN PROJE 

SAYISI

YIL İÇİNDE 
EKLENEN  PROJE SAYISI 

VE BÜTÇESİ
TOPLAM

YIL İÇİNDE 
TAMAMLANAN PROJE 

SAYISI

2016 YILINA 
DEVREDEN PROJE SAYISI

TAHSİS EDİLEN 
TOPLAM BÜTÇE

278
113

5.609.332,32 TL
391 140 251 8.184.501,27



2015 YILINDA KABUL EDİLEN PROJELERİN PROJE 

TÜRLERİNE GÖRE SAYI VE BÜTÇE DAĞILIMI

2015 yılında 113 proje kabul edilerek bu projelere 5,609,332.32 TL başlangıç bütçesi tahsis   edilmiştir.
*2015 yılında BAP-COST  türünde proje başvurusu olmamıştır.

Standart (P); 
1.467.618; 26%

Doktora (D); 
795.939; 14%

Tamamlayıcı 
Destek (M); 
389.399; 7%

Çok Disiplinli 
(R); 360.238; 

6%

Altyapı (S); 
706.464; 13%

Sosyal ve 
Beşeri (SBA); 
90.000; 2%

İleri Teknoloji 
(TUG); 

435.000; 8%

Start-Up (SUP); 
1.364.674; 24%

Standart 
(P); 58; 51%

Doktora (D); 
27; 24%

Tamamlayıcı 
Destek (M); 

7; 6%

Çok 
Disiplinli 
(R); 2; 2%

Altyapı (S); 
4; 3%

Sosyal ve 
Beşeri 

(SBA); 1; 1%

İleri 
Teknoloji 
(TUG); 2; 

2%

Start-Up 
(SUP); 12; 

11%



*2015 Yılı Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında 72 proje kabul edilerek bu projelere 4.100.096,89 TL  başlangıç bütçesi tahsis edilmiştir.
**2015 yılında BAP-COST  türünde proje başvurusu olmamıştır.
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Çok Disiplinli (R )

Altyapı (S)

İleri Teknoloji Uyg. Gel. (TUG)
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2015 YILINDA KABUL EDİLEN BAP PROJELERİNİN 

FEN BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARINA GÖRE SAYI VE BÜTÇELERİ

2015 yılında Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında 72 proje kabul edilerek bu projelere 
4.100.096,89  TL başlangıç bütçesi tahsis edilmiştir.
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FEN BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARI ile 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANLARI BAP PROJELERİNİN

TOPLAM SAYI ve BÜTÇELERİ (2010-2015)

533;  70%

229;  
30%

FEN BİLİMLERİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

23.427.128,10; 
78%

6.716.140
,37; 22%

FEN BİLİMLERİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
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Bir yayının BAP ürünü sayılabilmesi için proje ile ilgili olması ve proje kodu belirtilerek BAP’a atıf verilmesi gereklidir
Bu alanda ve belirtilen ölçütler çerçevesinde basılmış* ürünlerin** sayısı toplam 148 dır.
*Bildirilerin bildiriler kitabı, CD, USB veya konferans web sitesinde yer alması gereklidir.

**Bilimsel Araştırma Projelerine kod belirtilerek atıf yapılmış ürünlerin sayılarıdır.
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• Bir yayının BAP ürünü sayılabilmesi için proje ile ilgili olması ve proje kodu belirtilerek BAP’a atıf verilmesi gereklidir 
• Bu alanda ve belirtilen ölçütler çerçevesinde basılmış* ürünlerin** sayısı toplam 910 dİr.

*Bildirilerin bildiriler kitabı, CD, USB veya konferans web sitesinde yer alması gereklidir.
**Bilimsel Araştırma Projelerine kod belirtilerek atıf yapılmış ürünlerin sayılarıdır.
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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

 Öğretim elemanlarına araştırmalarına başlamaları için 
olanak sağlamak

 2016 yılı bütçe tavanları
 Ilk 3 proje yılı 42,000 TL/yıl 
 Sonraki proje yılları 36,000TL/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.

 2016 yılı bütçe tavanları
 Ilk 3 proje yılı 42,000 TL/yıl 

 Sonraki proje yılları 36,000TL/yıl

 %25 ek bütçe imkanı

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı 

 İlgili tez öğrencisi için uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı

 İlgili doktora öğrencisi için yurtdışı arazi/saha çalışması imkanı (6.000TL)

 Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir.



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

 Dış kaynaklara sunulan proje önerisi, önerinin kabul edildiğine dair belge/sözleşme ve BAP proje önerisi  BAP 
Komisyonu’na sunulur. Dış kaynak tarafından desteklenen projenin kapanmasına 12 aydan fazla bir sürenin kalmış
olması gereklidir.

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

 2016 yılı bütçe tavanları;
◦ Bütçe 2 kademeli olarak belirlenir:

◦ Birinci M kodlu proje toplam bütçesi; dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım 
desteği, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu 
aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır; ancak dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar 
çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 
36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe tavanı uygulanır.

◦ İkinci M kodlu proje toplam bütçesi; dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, 
yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacıya maaş, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak 
kaydıyla ve yıllık KDV dahil 45.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır; ancak dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar 
çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 
36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı]  bütçe tavanı uygulanır.

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı

 %25 ek bütçe imkanı  standart bir uygulama değildir.

 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 imzalanmasından 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

 Proje ekibinde farklı disiplinlerden araştırmacıların olması proje
başvurusunun çok disiplinli olması için yeterli değildir. Başvuru metninin
çok disiplinli bakış açısıyla ve her disiplinin katkısını net bir şekilde ortaya
koyacak şekilde yazılması gereklidir.

 2016 yılı bütçe tavanı toplam 250,000TL

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı

 %25 ek bütçe imkanı standart bir uygulama değildir.

 7-14 Mart 2016 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.





 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.

 2016 yılı bütçe tavanı toplam 500,000TL

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı

 7-14 Mart 2016 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.



 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

 2016 yılı toplam bütçe tavanı 250,000TL

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı

 %25 ek bütçe imkanı  standart bir uygulama değildir.

 7-14 Mart 2016 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.



 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

 2016 yılı toplam bütçe tavanı 500,000TL

 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı

 %25 ek bütçe imkanı  standart bir uygulama değildir.

 7-14 Mart 2016 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.



 Amacı:

Üniversitemizde yardımcı doçent olarak fiilen göreve başlayan doktoralı genç

öğretim üyelerinin akademik kariyerlerine başlayabilmeleri ve

bölümlerinde/birimlerinde 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.



 Diğer 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.

Ofis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla talep edilecek makine teçhizat

(Rektörlükten yazılı olarak talep edilmesi üzerine rektörlük tarafından ya da

göreve başlanılan bölüm/birim tarafından ofis kiti olarak verilen bilgisayar,

yazıcı vb.) ve tüketim (Göreve başlanılan bölüm/birim tarafından sağlanan

kartuş/toner, kağıt vb.) talepleri değerlendirme dışında bırakılır.

Komisyonun revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların;

ilk revizyon için 3 ay, ikinci revizyon için ise 2 ay içinde Komisyona

sunulması gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili proje başvuruları

taslak olarak yürütücüye geri gönderilir.



 2016 yılı başvuruları için proje bütçe tavanı yürütücünün
ilk 3 proje yılından bağımsız olarak 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.

 Yardımcı Doçentler için BAP Destekleri - Sunum: 
http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=135



 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. 

 2016 yılı bütçe tavanları
 36,000TL/yıl
 %25 ek bütçe imkanı
 Uluslararası konferans katılımı için ek bütçe imkanı

 Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir.



1. Proje 2. Proje 3. Proje

Standart (P kodlu) ise D kodlu veya M kodlu olabilir. BC (3) kodlu olabilir.

Doktora (D kodlu) ise
P kodlu veya D (1) kodlu veya M kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya

TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir.
BC (3) kodlu olabilir.

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) ise
P kodlu veya D kodlu veya M (2) kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya

TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir.
BC (3) kodlu olabilir.

Çok Disiplinli (R kodlu) ise D kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir.

Altyapı (S kodlu) ise D kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir.

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG 

kodlu) ise
D kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi

(SBA kodlu) ise
D kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir.

Start-Up (SUP kodlu) ise D kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir.

(1)İki farklı doktora öğrencisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı “D” kodlu proje almak mümkündür.

(2)İki farklı dış destekli proje ile eş zamanlı olarak iki ayrı “M” kodlu proje almak mümkündür.

(3) Yürütücü, BAP proje sayı limitlerine ulaşmış ise başvuru yapılabilir.



Proje Türü Yıllık Bütçe Tavanı TL Toplam Bütçe Tavanı TL Başvuru Zamanı

Standart Proje (P kodlu) ve

Doktora Projesi (D kodlu)

(Yürütücünün ilk 3 proje yılı için)

42.000 Yıl Boyunca

Standart Proje (P kodlu) ve

Doktora Projesi (D kodlu)  
36.000 Yıl Boyunca

BAP Cost  Projesi (BC kodlu) 36.000

Proje sayı limitlerine ulaşılmış

ise

yıl boyunca

Start-Up Projesi (SUP kodlu) 175.000 Yıl Boyunca

Çok Disiplinli Proje (R kodlu) 250.000
Özel çağrı ile

Mart ayında

Altyapı Projesi (S kodlu) 500.000
Özel çağrı ile

Mart ayında

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma 

Projesi (SBA kodlu) 
250.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG 

kodlu) 
500.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

Tamamlayıcı Destek Projesi

(M kodlu)

1. M kodlu proje

Toplam bütçe dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel

toplantılara (konferans) katılım desteği, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş,

bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu

aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Dış kaynaklı

proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin

%30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV

dahil 36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe

tavanı uygulanır.

Dış kaynak gerçekleşir

gerçekleşmez

yıl boyunca

Tamamlayıcı Destek Projesi

(M kodlu)

2. M kodlu proje

Toplam bütçe, dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel

toplantılara (konferans) katılım desteği, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacıya maaş,

bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu

aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 45.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Dış kaynaklı

proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin

%30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV

dahil 36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe

tavanı uygulanır.

Dış kaynak gerçekleşir

gerçekleşmez

yıl boyunca



 Makina Teçhizat

 Yazılım ve Lisans Alımları

 Hizmet Alımı
‣ Anketör (brüt 12TL/saat)

‣ Fotokopi

‣ Misafir Araştırmacı (Uzak Ülkelerden 8.000TL/Yakın Ülkelerden 6,000TL)

‣ Analiz

‣ Uluslararası Patent desteği (kısmen)

 Tüketim
‣ Kimyasal Sarf

‣ Kırtasiye

‣ Yayın Basım Desteği (Uluslararası Makale/Kitap Bölümü 1350$; Kitap 1750$; Ulusal kitap
1000TL)

‣ Yayın Basım Desteği ödül değildir.

 Yolluk Giderleri
‣ Konferanslara Katılım için Seyahat Desteği (Uzak Ülkelere 3,100$/ Yakın Ülkelere 2,400$) (Ek

bütçe olarak, %25 ek bütçe dışında)

‣ Arazi/Saha Çalışması

‣ Yurtdışı öğretim üyeleri için yıllık tavan 12,000TL

‣ D kodlu projedeki doktora öğrencisi için yıllık tavan 6,000TL (en fazla 1 kere)

 Araştırmacı Personel Çalıştırma Asgari ücret (brüt 2100TL/ay)

 Lisansüstü öğrenci (brüt 3,000TL/ay)

 Doktoralı araştırmacı (brüt 3,000TL/ay)



 BAP Web Sitesine  ve BİP’e erişim
‣ 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 2016  
‣ Türkçe http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=129
‣ English (2016 edition will be updated soon)

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