
2023 YILI BAP İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI 
 EK KARARLAR 

 

Aşağıda BAP komisyonunun "2023 Yılı BAP İlkeleri ve Uygulama Esasları” hakkındaki 

ek kararları yer almaktadır. Bu kararlar 1 Ocak 2023'ten itibaren verilen/sunulan 

projeler için geçerli olacaktır. 

 
1. “Araştırmacı Personel (Tam SGK’lı) Çalıştırma” kalemi kapsamında çalışanlar için 

ödenebilecek asgari ücretin projeye resmi makamlar tarafından belirlenen tavan 

olan 12.259,80 TL (Ele geçen net 8.506,80 TL) kadar bir aylık maliyet getirecek 

şekilde uygulanmasına karar verildi. 

 

2. Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin BAP proje bütçe tavanları 

dahilinde, “Araştırmacı Personel (Tam SGK’lı) Çalıştırma” kalemi kapsamında, en 

fazla 6 yıl çalıştırılabilmeleri uygulamasına devam edilmesine; bir lisansüstü 

araştırmacı personele aylık olarak ödenebilecek azami ücretin, projeye aylık toplam 

maliyet 15.000 TL (Ele geçen net 10.379,63 TL) olacak şekilde yükseltilmesine 

karar verildi. 

 

3. Doktora sonrası araştırmacıların, BAP proje bütçe tavanları dahilinde, 

“Araştırmacı Personel (Tam SGK’lı) Çalıştırma” kalemi kapsamında, doktora 

eğitimi sonrasındaki 7 yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla 3 yıl süre ile 

çalıştırılabilmelerine; bir doktora sonrası araştırmacı personele aylık olarak 

ödenebilecek azami ücretin,  projeye aylık toplam maliyet 25.000 TL  (Ele geçen 

net 17.214 TL) olacak şekilde yükseltilmesine karar verildi.  

 
4. Doktora sonrası araştırmacı personel (Tam SGK’lı) çalıştırılacak Standart (P 

kodlu) projelerin yıllık bütçe tavanlarının 300.000 TL’ye yükseltilmesine (KDV 

dahil) karar verildi. (Proje bütçe tavanının 300.000 TL olarak talep edilebilmesi için 

bütçenin yalnızca “doktora sonrası araştırmacı personel çalıştırma” olarak talep 

edilmesi gereklidir. Başka bütçe kalemlerinden talep yapılması durumunda 180.000 

TL/ 200.000 TL tavanları çerçevesinde değerlendirme yapılır.) 

 
5. Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin BAP proje bütçe tavanları 

dahilinde, “Bursiyer Görevlendirme” kalemi kapsamında, en fazla 6 yıl 

çalıştırılabilmeleri uygulamasına devam edilmesine; bir lisansüstü bursiyere aylık 

olarak ödenebilecek azami bursun, yüksek lisans öğrencileri için 3.750 TL’ye, 

doktora öğrencileri için 5.625 TL’ye yükseltilmesine karar verildi.  

 

6. BAP projelerinden üretilmiş, Üniversitemizin adı ile birlikte ilgili BAP projesine kod 

belirtilerek atıf yapılmış, Türkçe yayınlarda “BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 

tarafından ...kodu ile”; İngilizce yayınlarda ise “by Boğaziçi University Research 

Fund Grant Number....” ibaresi kullanılarak atıf verilmiş Boğaziçi Üniversitesi 

adresli makalelere, kitaplara ve kitap bölümlerine, yürütücünün her bir yürüyen 

projesinden bir yıl içinde, aşağıda belirtilen destek türleri için yayın hazırlık/yazım 

desteği uygulamasına devam edilmesine, 

 

 



6.1. “Uluslararası Makale” hazırlık/yazım desteği çerçevesinde; 

 İlgili bilim dalında SCIE, SSCI ve A&HCI endekslerinde önde gelen ve etki değeri 

yüksek dergilerde yayınlanacak olan uluslararası makaleler için Clarivate Analytics 

organizasyonu tarafından oluşturulan, aşağıdaki linklerde verilerin listelerde yer alan 

dergilerin esas alınması [Adı geçen linklerde listelenen diğer endeksler ile ESCI 

(Emerging Sources Citation Index) endeksinde yer alan dergilerde yayınlanan 

makaleler,  aşağıdaki linklerde yer alan dergiler arasında olsa bile mega journallarda 

yayınlanan open access makaleler kapsam dışıdır.] uygulamasına devam edilmesine, 

 

 SCIE link adresi  
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D  

 SSCI link adresi  
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS  

 A&HCI link adresi 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H 

 

Faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı, 

o Her bir projeden yılda yalnızca bir uluslararası makale için, yalnızca basıma kabul 
edildikten sonra renkli basım ve fazla sayfa ek ücretleri (Makalenin tamamının 
basılması için destek verilmez.), 

o Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil 
ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölünerek 
kullanılabilir), 

o Yürütücünün iki projesi olsa bile yılda en çok 3 makale gönderim ücreti 
(submission fee)  
 

için destek sağlanmasına ve toplam destek tavanının 1.600 USD olarak 
uygulanmasına    (P ve D kodlu projelerde %25 ek bütçe imkânı çerçevesinde) devam 
edilmesine karar verildi. 

 

6.2. “Uluslararası Kitap Bölümü” hazırlık/yazım desteği çerçevesinde; 

Uluslararası kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı, proje başvuru 
formunda projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri 
olarak öngörülmüş olacak şekilde; ilgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek 
yayınevlerinde [(Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) hariç olmak 
kaydıyla)] yayınlanacak “Uluslararası Kitap Bölümleri” için Clarivate Analytics 
organizasyonu tarafından oluşturulan ve http://wokinfo.com/mbl/publishers/ 
linkinde verilen listenin esas alınması uygulamasına devam edilmesine, 
 

Faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı, 

o Her bir projeden yılda yalnızca bir uluslararası kitap bölümü için ve yalnızca basıma 
kabul edildikten sonra renkli basım ücreti (Kitap bölümünün tamamının basılması 
için destek verilmez.), 

o  Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve 
görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölünerek 
kullanılabilir) 
 

için destek sağlanmasına ve toplam destek tavanının 1.600 USD olarak 
uygulanmasına (P ve D kodlu projelerde %25 ek bütçe imkânı çerçevesinde) devam 
edilmesine karar verildi. 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://wokinfo.com/mbl/publishers/


6.3. “Uluslararası Kitap” hazırlık/yazım desteği çerçevesinde; 

Uluslararası kitap yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı, proje başvuru formunda, 
projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak 
öngörülmüş olacak şekilde; ilgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek 
yayınevlerinde [(Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) hariç olmak 
kaydıyla)] yayınlanacak “Uluslararası Kitaplar” için Clarivate Analytics organizasyonu 
tarafından oluşturulan http://wokinfo.com/mbl/publishers/ linkinde verilen 
listenin esas alınması uygulamasına devam edilmesine, 

 
Faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı, 

 
o Her bir projeden yılda yalnızca bir uluslararası kitap için ve yalnızca basıma kabul 

edildikten sonra renkli basım ücreti (Kitabın tamamının basılması için destek 
verilmez.),  

o Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve 
görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölünerek 
kullanılabilir.) 

 
için destek sağlanmasına ve toplam destek tavanının 2.000 USD olarak 
uygulanmasına    (P ve D kodlu projelerde %25 ek bütçe imkânı çerçevesinde) devam 
edilmesine karar verildi. 

 

6.4. “Ulusal Kitap” hazırlık/yazım desteği çerçevesinde; 

Ulusal kitap yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı, proje başvuru formunda, 
projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak 
öngörülmüş olacak şekilde; ilgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek 
yayınevlerinde [(Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) hariç olmak 
kaydıyla)] yayınlanacak “Ulusal Kitaplar” için (Türkçe basılacak kitaplar için yapılan 
talepler, birimlerden gelen yayınevi listeleri göz önünde bulundurularak proje bazında 
değerlendirilir.), 

 

Faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı, 
 

o Her bir projeden yılda yalnızca bir ulusal kitap için ve yalnızca basıma kabul 
edildikten sonra renkli basım ücreti (Kitabın tamamının basılması için destek 
verilmez.),  

o Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve 
görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölünerek 
kullanılabilir.), 

 
için destek sağlanmasına (P ve D kodlu projelerde %25 ek bütçe imkânı çerçevesinde) ve 
toplam destek tavanının 5.000 TL’ye yükseltilmesine karar verildi. 

 

 

http://wokinfo.com/mbl/publishers/

