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T.C. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANLARINDAKİ ARAŞTIRMACILARI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 

 
 
 
TOPLANTI TARİHİ : 19 Şubat 2016 
TOPLANTI SAYISI : 2016-02 
TOPLANTI SAATİ : 15:10-17:00 
TOPLANTI YERİ   : Rektörlük Konferans 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 
teşekkür etti. 
 
Toplantı saat 17:00’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 
Mühendisliği) 
Prof.Dr. Nüket Sirman (BAP Komisyonu Üyesi/Sosyoloji Bölümü) 
Prof.Dr. Gülden Asuğman (İşletme Bölümü) 
Prof.Dr. Nadir Özbek (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü) 
Doç.Dr. Ulaş Akküçük (İşletme Bölümü) 
Doç.Dr. Adil Sarıbay (Psikoloji Bölümü) 
Doç.Dr. Ayfer Bartu Candan (Sosyoloji Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Ebru Kaya (İlköğretim Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Saygun Gökarıksel (Sosyoloji Bölümü) 
Y.Doç.Dr. Bann Seng Tan (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) 

Dr. Nihal Yenial (Eğitim Bilimleri Bölümü) 
Okutman Semiha Şentürk (Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü) 
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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 SBA 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. Sunumun 7. saydamında (yıllara göre karşılaştırma) 2012 yılındaki proje 

sayısında görülen düşüşün nedeni soruldu.  

Komisyon Başkanı tarafından; süresi bitmiş, ancak kapanmamış 100 kadar 

proje olduğu ve ilgili projelerin yürütücülerine bu projeleri kapatmaları yönünde 

mektup gönderilerek, kapatılmalarının sağlandığı belirtildi.  

2. BAP Projelerinden konferans düzenleme desteği verilip verilmediği soruldu. 

Komisyon Başkanı tarafından; konferans düzenleme için BAP projelerinden 

bütçe desteği verilmediği ancak bu konuda BÜVAK’ın destek verip vermediğinin 

araştırılması gerektiği belirtilerek; BAP bütçesinden yalnızca misafir araştırmacı 

ziyaret desteği için ödenek verilebileceği ilave edildi.  

Komisyon Üyesi Prof.Dr. Nüket Sirman tarafından; Rektörlük bütçesinden, hem 

konferans katılım desteği hem de konferans düzenleme desteği alınabildiği bilgisi 

verildi. 

3. Proje başvurularının değerlendirilme sürecinin ne kadar sürdüğü soruldu.  

 
Komisyon Başkanı tarafından; proje başvurularının değerlendirilme süresinin P 
kodlu, D kodlu ve M kodlu projeler için ortalama olarak 6-7 hafta, Mart dönemi 
projeleri için 4-5 ay, SUP kodlu projeler için de 3 ay sürebileceği belirtildi. 
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4. M kodlu projelerin nasıl yorumlanması gerektiği soruldu.  

 
Komisyon Başkanı tarafından; üniversite dışından kaynak getirenlere verilen 
ikinci bir BAP proje türü/bütçesi olarak düşünülebileceği belirtildi. 
 

5. Etik kurul raporu gerektiren proje başvurularının değerlendirme sürecinin nasıl 

olduğu soruldu. 

 
Komisyon Başkanı tarafından; değerlendirme sürecini uzatmamak amacıyla 
İNAREK başvurusunun olması durumunda, proje başvurusunun BAP 
değerlendirme sürecine alındığı, ancak proje desteklenmeye değer bulunursa etik 
kurul onayının sunulması şartı ile kabul edildiği ve bu aşamada etik kurul onayı 
gelene kadar sözleşmenin bekletildiği belirtildi. 
 

6. Bilkent Üniversitesi’nden araştırmacıların da yer aldığı bir proje yazılıp 

yazılamayacağı soruldu. 

 
Komisyon Başkanı tarafından; Üniversite dışından araştırmacıların projelerin 

ekiplerinde yer alabilecekleri ancak onlara herhangi bir maddi destek 

sağlanamayacağı belirtildi.  

7. Çok disiplinli bir konuda proje vermek için P kodlu proje türünün mü yoksa R 

kodlu proje türünün mü tercih edilmesi gerektiği soruldu. 

 

Komisyon Başkanı tarafından; proje verilmek istenilen konuya ilişkin ihtiyaçlar 

için 36.000 TL tavanı içinde bir bütçenin yeterli olması durumunda P kodlu projeye 

başvurulabileceği, ancak bu bütçe yeterli olmayacaksa R kodlu proje başvurusu 

yapılabileceği belirtilerek; R kodlu projelerin Mart dönemi projeleri kapsamında 

değerlendirileceğinden proje başvurusunun bu proje dönemi için BAP bütçesinden 

ayrılan toplam 1.500.000 TL’lik bir bütçe kısıtı dahilinde ve daha rekabetçi bir 

ortamda yarışacağı ilave edildi. 

 

8. “Desteklenen Harcama Kalemleri” başlıklı saydamda 2016 yılı anketör ücretinin 

brüt 12 TL/saat olduğu belirtilerek; şirketlerden alınacak anket hizmeti için gerekli 

bütçenin proje bütçesi oluşturulurken bu miktar üzerinden mi hesaplanması 

gerektiği soruldu.  

Komisyon Başkanı tarafından; yürütücülerin, anket çalışmasını bazen 

öğrencilerine bazen de bir şirkete hizmet alımı yoluyla yaptırdıklarını belirterek; 

ilgili saydamdaki 12 TL/saat ücretinin şirketlerden alınacak anket hizmeti için 

belirlenmiş bir tavan olmadığı; öğrenciler için belirlenmiş bir tavan olduğu belirtildi. 

Anket çalışmasının bir şirkete yaptırılarak olması durumunda ilgili şirketten 

proforma alınıp proje başvurusuna eklenmesi gerektiği aksi durumda proje 

değerlendirme sürecinin uzadığı ilave edildi. 

 
9. Şirketlerden alınacak anket hizmeti için belirlenmiş bir tavan olup olmadığı 

soruldu.  

 
Komisyon Başkanı tarafından; bu kalem için belirlenmiş bir tavan olmadığı; proje 
limitiyle sınırlı olduğu; projeden anket hizmeti için talep edilen bütçe miktarının 
komisyona yüksek geldiği durumlarda, yürütücüye şirket ile konuşarak talep 
edilen bütçenin azaltılmasının önerildiği belirtildi.  
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Ayrıca Komisyon Başkanı tarafından; misafir araştırmacı ziyaret desteği, 2016 
yılı tavanlarının, geçen seneden farklı olarak neden iki türlü (8.000 TL /6.000 TL) 
olduğu açıklandı: 
 

- 2015 yılında konferans desteği (yol, kayıt, gündelik ve konaklama masrafları) 

tavanlarının toplamının uzak ülkeler için 2.950 USD, yakın ülkeler için 2.350 USD 

olduğu, 2016 yılı için kayıt ücretinin biraz artırılarak 750 USD’a yükseltildiği 

belirtilerek; konferans masraflarının karşılanmasında kullanılan uzak ülke, yakın 

ülke şeklindeki sınıflamanın misafir araştırmacı ziyaret desteği tavanına da 

yansıtılarak, uygulamaya yakın ülkelerden gelen misafir araştırmacılar için 6.000 

TL olarakdevam edilmesine, uzak ülkelerden gelen misafir araştırmacılar için ise 

8.000 TL ye yükseltilmesine karar verildiği ilave edildi. 

 

Ayrıca Komisyon Başkanı tarafından; konferans desteği konusuna da 
değinilerek bilgi verildi: 
 

- Konferans desteği kapsamında yol, kayıt, gündelik ve konaklama tavanları 

dahilinde uzak mesafeli ülkeler için ilgili döviz kuruna bağlı olarak 9.000 TL 

civarında bütçe verildiği belirtilerek; proje başvurusunda talep listesi 

oluşturulurken konferans desteği bütçesinin eklenmemesi gerektiği; bu desteğin 

ancak bildiri kabul yazısı ve özeti ile birlikte görevlendirme yazısının BAP’a 

gönderilmesi ve BİP üzerinden seyahat talebi yapılması durumunda BAP 

Komisyonu tarafından bütçelendirileceği ilave edildi. Görevlendirmelerin BAP İdari 

Koordinatörlüğü tarafından kontrol edildikten sonra BAP Komisyonu 

değerlendirmesine alındığı da eklendi.  

 

10. Proje başvurusu 2015 yılında yapıldığından arazi/saha çalışması için 2015 

tavanının (10.000 TL) uygulandığı ancak 2016 da arazi/saha çalışması bütçe 

tavanının 12.000 TL ye çıkarıldığı belirtilerek; SUP kodlu proje olduğu için ek bütçe 

talep edilemeyeceğinden aradaki farkın proje toplam bütçesinin yükseltilmesi ile 

telafi edilip edilemeyeceği soruldu. 

 
Komisyon Başkanı tarafından; projenin toplam bütçesinin SUP kodlu proje bütçe 

tavanı olan 175.000 TL az olması durumunda bile sözleşmenin imzalanmış olması 

sebebiyle proje toplam bütçesinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı ancak 

ihtiyaç durumunda herhangi bir kalemden kalem aktarımı talebi yapılabileceği 

belirtildi. 

 

11. Mart dönemi proje çağrılarının SUP kodlu projeleri de kapsayıp kapsamadığı 

soruldu.  

 

Komisyon Başkanı tarafından tarafından; Mart dönemi proje çağrılarının S 

kodlu, R kodlu, TUG kodlu ve SBA kodlu projeleri kapsadığı; bu projelere sadece 

ilgili yıl içinde belirli zamanlarda başvurulabildiği; SUP kodlu projelere ise 

atama/yükseltme tarihinden itibaren 1 yıl içinde herhangi bir zamanda 

başvurulabileceği belirtilerek; P kodlu ve D kodlu proje başvurularının her zaman 

yapılabildiği; yüksek bütçeli projelere BAP bütçesi içinden 1.500.000 TL bütçe 

ayırıldığı, Mart projeleri için değerlendirme sürecinin 4-5 ay gibi uzun süren bir 

süreç olduğu projelerin elendiği ve bütçelerinin önemli miktarda azaltılabileceği; 

SUP kodlu projelerin değerlendirmelerinin 3 ay kadar sürdüğü de eklendi. 
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12. Misafir araştırmacı ziyaret desteği konusunun biraz daha detaylandırılması 

istendi. 

 

Komisyon Başkanı tarafından; misafir araştırmacının projeye yapacağı katkının 
yanısıra tüm bölüme ya da Üniversiteye faydası olacağından konuşma vermesinin 
tercih edildiği belirterek; çalışılan konuda yürütücüyü olumlu etkileyebilecek bir 
kişinin davet edilebileceği, ancak konusunda söz sahibi olması gerektiği ilave 
edildi.  
 

13. E-imza sertifikalarının gelmeye başlayıp başlamadığı ve e-imza sürecinden sonra 

gelen hocalar için nasıl bir yol izleneceği soruldu.  

 
Komisyon Başkanı tarafından; e-imza sertifikalarının yavaş yavaş gelmeye 
başladığı; e-imzanın nasıl kullanılacağı gibi konularda bilgi vermek üzere Bilgi 
İşlem Merkezi’nin (BİM) bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği; yazılımlar yüklenip 
e-imza sertifikaları kullanılabilir duruma geldikten ve Bilim İnsanı Portalı (BİP)’te 
son testler yapıldıktan sonra BİP in e-imza uygulamasına açılacağı belirtilerek; bu 
aşamaya geçmeden önce BAP tarafından BİP in e-imza ile nasıl kullanılacağına 
dair de toplantı yapacağı; ancak zorlayıcı olmaması açısından, Mart dönemi proje 
başvurularının alınmaya başlanacağı dönem geçirildikten sonraki bir zamanda e-
imza uygulamasının başlatılacağı ilave edilerek; Üniversitenin kurumsal 
başvuruları senede 1 kere sonbahardan sonbahara yapmayı planladığı; bu 
başvuruların zamanının daha önce ya da daha sonra olup olmayacağının henüz 
bilinmediği, yeni gelen hocalar için senede bir kez tekrarlanmasının düşünüldüğü 
eklendi. 
 
Bir katılımcı tarafından; e-imza sertifikalarının Chrome internet tarayıcısında 

çalışmadığı, Firefox internet tarayıcısının kullanılması; bilgisayarda kurulu 

mevcut işletim sisteminin ve Java programının son sürümünün yüklü olması 

gerektiği bilgisi verildi.  

14. 1 P kodlu proje yürürken 2 D kodlu proje alınıp alınamayacağı soruldu. 

Komisyon Başkanı tarafından; alınamayacağı, ancak;1 P kodlu proje ile 1 M 

kodlu proje; 2 M kodlu proje (dış destekli projeler farklı olması kaydıyla); 2 D kodlu 

proje (2 farklı öğrenci olması kaydıyla); SUP kodlu proje yürürken 1 D ya da M 

kodlu proje alınabileceği belirtilerek; D kodlu veya M kodlu projeler ile diğer tüm 

proje türlerinin birlikte yürütülebileceği ilave edildi. 

15. 2016 yılında araştırmacı personele verilebilecek aylık brüt en fazla ücretin 3.000 

TL olması ve proje bütçe tavanının 36.000 TL ye yükseltilmesinin, tüm bütçenin 

araştırmacı personel çalıştırma kapsamında kullanılması için mi olduğu soruldu. 

Komisyon Başkanı tarafından; araştırmacı personel çalıştırma için aylık brüt en 

az 2.100 TL ile aylık brüt en fazla 3.000 TL arasında herhangi bir miktar aylık brüt 

ücret olarak ödenebileceği ve yürütücünün proje ile ilgili ihtiyaçlarını nasıl 

planladığına bağlı olduğu belirtildi.  

16. Bilgisayarlar için istenen bütçelerin neden azaltıldığı soruldu. 

Komisyon Başkanı tarafından; yürütücünün standart bir çalışma yapacak 

olması durumunda standart bir bilgisayar için bütçe verildiği; yüklü CPU 

ihtiyacının olması durumunda ona göre bir değerlendirme yapıldığı, ancak hiçbir 

gerekçe verilmeden yalnızca “dizüstü bilgisayar” talep edilmiş ise o zaman 
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komisyon tarafından standart bir dizüstü bilgisayar bütçesi verildiği belirterek; 

istenilen her cihaz, bilgisayar vb. alım veya talebin proje ile anlamlı şekilde 

gerekçelendirilmesi gerektiği ilave edildi. 

17. Yurt dışı arazi/saha çalışmasının ek bütçe dışında bir kalem olup olmadığı 

soruldu. 

Komisyon Başkanı tarafından; proje çerçevesinde bir arşiv çalışması yapılacak 

olması durumunda kütüphaneler arası ödünç alma olanağı çerçevesinde ilgili 

kitaplar kullanıcının kullanımına sunulamıyorsa ya da bir gözlem yapılacak olması 

durumunda mutlaka yurt dışında ilgili yere gidilmesi gerekiyorsa, proje 

başvurusunda arazi/saha çalışması için bütçe talep edilmesi gerektiği belirtilerek; 

arazi/saha çalışmasının projenin ana çekirdeğini, özünü oluşturduğu ve bu 

sebeple çalışma planında yer alması gerektiği; eğer başvuruda böyle bir bütçe planı 

yok ise ek bütçe verilemeyeceği ancak bütçe planına koyulmuş ve BAP Komisyonu 

tarafından onaylanmış bir bütçesinin olması ve verilen bütçenin yetmemesi 

durumunda ek bütçe verileceği ilave edildi. Konferans katılım desteklerinde ise 

sürecin farklı olduğu; bildirinin kabul edilmiş olmasına bağlı olarak %25 ek bütçe 

imkanının dışında seyahat için ek bütçe verildiği eklendi.  

18. BAP projesi çerçevesinde yurt dışı arazi/saha çalışmasındayken çekilen 

fotokopilerin masraflarının karşılanıp karşılanamayacağı soruldu. 

Komisyon Başkanı tarafından; mevzuat açısından bir sorun olmaması 

durumunda karşılanabileceği; ancak bu sorunun BAP Mali Koordinatörlüğü’nden 

bilgi alındıktan sonra yanıtlanabileceği belirtildi.  

BAP Mali Koordinatörlüğü’nden bilgi alınarak; arazi/saha çalışması 

kapsamında yurt dışına çıkılmadan en az 20 gün önce BİP üzerinden “avans” 

talep edilmesi gerektiği, dolayısıyla proje yürütücüsünün proje önerisini yazarken 

hizmet alımları kaleminden fotokopi için bütçe talep etmiş olması gerektiği, yurt 

dışında çektirilen fotokopiler için Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

adına kesilmiş fatura alınması gerektiği ve yurtda döndükten sonra faturanın 

teslim edilerek alınan avans kapatılması gerektiği katılımcıya iletildi. 

 
19. BAP projesi çerçevesinde arazi/saha çalışması için yurt dışında olunan süreler 

içinde konaklama masrafları kapsamında ev kirası ödenip ödenemeyeceği soruldu. 

 
Komisyon Başkanı tarafından; mevzuat açısından bir sorun olmaması 

durumunda ödenebileceği; ancak bu sorunun BAP Mali Koordinatörlüğü’nden 

bilgi alındıktan sonra yanıtlanabileceği belirtildi.  

BAP Mali Koordinatörlüğü’nden bilgi alınarak; faturalandırılmak kaydıyla, 

seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olarak ödeme yapılabildiği; 10 

günden sonraki konaklama masraflarının karşılanamadığı hususu katılımcıya 

iletildi.  

 



Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Araştırmalar

19 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
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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



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

Faaliyet Raporlarına ulaşmak için:  

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



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 YILI 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI



2015 YILINDA KABUL EDİLEN PROJELERİN PROJE TİPLERİNE GÖRE 
SAYI VE BÜTÇE DAĞILIMI

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

Doktora (D)

Altyapı (S)

Sosyal ve Beşeri Bil. St. Araş. (SBA)

Start-Up (SUP)

601.844,67

234.430,70
69.636,00

90.000,06

513.324,00
Standart (P)

Doktora (D)

Altyapı (S)

Sosyal ve Beşeri Bil. St. Araş. (SBA)

Start-Up (SUP)

2015 yılında 41 proje kabul edilerek 1.509.235,43 TL başlangıç bütçesi tahsis edilmiştir.



2015 YILINDA KABUL EDİLEN BAP PROJELERİNİN 
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANLARINA GÖRE SAYI VE BÜTÇELERİ

2015 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 41 proje kabul edilerek bu projelere 1.509.235,43 TL başlangıç bütçesi tahsis edilmiştir.
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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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2015 YILINDA BASILMIŞ* ÜRÜNLERİN**  

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI
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Makale Bildiri Kitap Rapor Diğer

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 49 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 290 dır.

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

. 



 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 başlamak 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)



 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 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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