
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU  
2023 YILI İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI 

 
1. BAP Komisyonuna iletilecek yeni proje başvurularının Bilim İnsanı Portalından (Sistem)  

gönderilmeden önce, daha önce yürütülmüş olan Boğaziçi Üniversitesi BAP destekli 
projelere kod belirtilerek atıfta bulunan ve henüz sisteme girişi yapılmamış olan son 5 
yıl içinde yayımlanmış ulusal/uluslararası makalelerin sisteme girilerek proje çıktısına 
yansıtılmasının istenmesi uygulamasına devam edilmesine karar verildi. 
 

2. BAP Projelerinden çıkan/çıkacak makale, kitap, tez gibi yazılı ürünlerde sağlanan maddi 
destek için proje kodu belirtilerek Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine (BÜ 
Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından....kodu ile veya by Boğaziçi University Research 
Fund Grant Number..., şeklinde  atıfta bulunulması gerektiğine; proje kodu belirtilerek atıf 
yapılmayan ürünlerin ilgili projenin ürünü olarak sayılamadığına; yüksek lisans ve doktora 

tezlerinde de proje kodu belirtilerek atıf verilmesi konusuna azami dikkat gösterilmesi 
gerektiğine; BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş tüm yazılı ürünler için sistem 
üzerinden ürün sunumu talebi yapılabileceğine; verilmiş atıfların bir sonraki proje 
döneminde yeni proje başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında yakından 
izlendiğinin hatırlatılmasına karar verildi. 

 

3. 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, projelerin kur farkı kaynaklı ek bütçe 
taleplerinin projenin başlama tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde sistemden 
iletilmiş olması durumunda komisyon değerlendirmesine alınmasına karar verildi. 

 

4. 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürüyen tüm projelerden talep 
edilecek kur farkı kaynaklı ek bütçe talepleri için onaylanabilecek toplam bütçe 
tavanının 90.000 TL [Standart (P kodlu) proje bütçe tavanının %50’si] olarak 
belirlenmesine karar verildi. 

 

5. 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sistemden iletilen yeni proje 
başvurularının “yeni başvuru ve revizyon” aşamalarında en çok 3 ay bekletilmesine, 
bu süre sonunda gerekli işlemleri tamamlanmayan proje başvurularının değerlendirilme 
sürecinin sonlandırılmasına karar verildi. 

 

6. 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sistemden iletilen ve komisyon 
tarafından kabul edilen projelerin, “sözleşme bekleyen” aşamasında en çok 1 ay 
bekletilmesine, bu süre sonunda gerekli işlemleri tamamlanmayan proje 
başvurularının değerlendirilme sürecinin sonlandırılmasına karar verildi. 

 

7. 01.01.2023 tarihinden itibaren sistemden iletilecek olan yeni proje 
başvurularında aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına karar verildi: 

 
7.1. “Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri tamamlayıcı destek (“M” kodlu) veya 

doktora (“D” kodlu) olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir” koşulunu sağlayacak 

şekilde P, D, M ve SUP kodlu projelerin destek tavanlarının 2023 yılında aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanmasına; 

  
7.1.1. Proje yürütücülerinin ilk 30 aylık projeleri kapsamında değerlendirilecek olan 

Standart (P kodlu) ve Doktora (D kodlu) proje başvurularının yıllık bütçe 

tavanlarının KDV dahil 200.000 TL’ye, sonraki proje yılları için ise yıllık KDV 

dahil 180.000 TL’ye yükseltilmesine; 

  
7.1.2. Araştırmacı yetiştirmeye yönelik projeler olan Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politika Forumu (SPF) ve Teleiletişim ve 

Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi Projesi 



(TAM) çerçevesinde yapılacak yeni proje başvurularında proje eş 

yürütücüsünden proje metni ile birlikte destek mektubu iletilmesinin 

istenmesi uygulamasına devam edilerek, bu projeler kapsamında tam zamanlı 

doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanların, Standart (P kodlu) proje 

başvurularının yıllık KDV dahil bütçe tavanının 180.000 TL’ye [yıllık KDV 

dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] yükseltilmesine; 

  
7.1.3. Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projelerinin bütçe tavanlarının, proje bazında 

ve gerçek girdiler göz önüne alınarak belirlenmesine devam edilmesine; bu 

amaçla dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden (A), PTI’nin, 

bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteğinin, çalıştay, konferans vb. 

düzenlemelerin, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş/danışmanlık 

ücretlerinin, bölüm/dekanlık/rektörlük hisselerinin vs. (B) çıkartılmasına, 

kalan miktarın %40’ının hesaplanmasına ((A-B)*0.4)) ve bunun yıllık KDV 

dahil bütçe tavanı dahilinde toplam tahsis edilebilir bütçe olarak alınmasına,  

yıllık olarak ödenecek proje bütçe tavanının ise KDV dahil 250.000 TL’ye 

yükseltilmesine; aynı işlemler uygulandıktan sonra kalan miktarın %40’ının 

((A-B)*0.4))  Standart (P kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda 

ise, yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanının 

uygulanmasına devam edilmesine; 

 

7.1.4. Start Up (SUP Kodlu) projelerinin toplam proje bütçe tavanının KDV dahil 

475.000 TL’ye yükseltilmesine  

 

karar verildi. 

 

8. 01.01.2023 tarihinden sonra ataması yapılarak göreve yeni başlayan doktor öğretim 

üyelerine, doçentlere ve profesörlere, fiilen tam zamanlı olarak göreve başladıkları tarihten 

itibaren en fazla 12 ay içinde başvurdukları takdirde, “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği 

sağlanmasına karar verildi. 

 
9. “Yurt Dışı Arazi-Saha Çalışmaları” bütçesinin proje başvurusu aşamasında talep edilmesi 

uygulamasına devam edilmesine ve bütçe tavanının yıllık proje destek tavanlarını 

aşmayacak şekilde 40.000 TL’ye yükseltilmesine karar verildi. 

 

10. Doktora (D kodlu) projeleri kapsamında ve yalnızca ilgili doktora tez öğrencisi için talep 

edilebilecek “Yurt Dışı Arazi-Saha Çalışmaları” bütçesinin proje başvurusu aşamasında 

talep edilmesi uygulamasına devam edilmesine ve bütçe tavanının yıllık proje destek 

tavanlarını aşmayacak şekilde 30.000 TL’ye yükseltilmesine karar verildi. 

 
11. Talep edilen desteğin proje başvurusu aşamasında yıllık proje bütçe tavanlarını veya proje 

devam ederken %25 ek bütçe imkânını aşmaması kaydıyla,  “Misafir Araştırmacı Ziyaret 

Desteği” uygulamasına devam edilmesine; yıllık bütçe tavanlarının ABD ve uzak 

ülkelerden davet edilen misafir araştırmacılar için 18.000 TL’ye, Avrupa ve yakın 

ülkelerden davet edilen misafir araştırmacılar için 15.000 TL’ye (%20 Gelir Vergisi kesintisi 

yapılır.) yükseltilmesine karar verildi. 

 

12. Proje bütçesinin makine-teçhizat, tüketim, hizmet ve yazılım kalemlerinden 30.000 TL’nin 

üzerinde talep edilecek her bir alım için şartname/fiyatlı malzeme listesi/detaylı 

proforma fatura istenmesine karar verildi. 



13. 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 ya 

bir adet uluslararası makale desteği, ya bir adet uluslararası kitap bölümü desteği ya da bir 

adet uluslararası veya bir ulusal kitap desteği sağlanması için yayın hazırlık/yazım 

desteği uygulamasına devam edilmesine, 

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

İlgili bilim dalında SCIE, SSCI ve A&CI 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, 
 
o SCIE link adresi  

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

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

o A&HCI link adresi 
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H 

 

 

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

Proje başvurusunda, uluslararası kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda 
bulunulacağı 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 http://wokinfo.com/mbl/publishers/ 
linkinde verilen listenin esas alınması uygulamasına devam edilmesine, 

 

Faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı, 

o Basıma kabul edildikten sonra renkli basım ücreti, 
o Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil 

ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri,  
o Yürütücünün iki projesi olsa bile yılda en çok 3 makaleye 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. 

 
 

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

Proje başvurusunda, uluslararası kitap yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı 
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, 

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


Faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı, 

 

o Basıma kabul edildikten sonra renkli basım ücreti,  
o Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil 

ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri, 
 

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. 
 

 

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

Proje başvurusunda, ulusal kitap yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı 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 Basıma kabul edildikten sonra renkli basım ücreti  
 

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

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

14. 2023 yılında “Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği”nin tüm proje türleri için proje 
yürütücüsüne, proje ekibinde yer alan üniversitemiz tam zamanlı öğretim üyelerine, tam 
zamanlı doktoralı çalışanlarına ve araştırmacı personel olarak çalışan doktora sonrası 
araştırmacılara yıllık proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkânı dışında seyahat ek 
bütçesi olarak verilmesi uygulamasına devam edilmesine; konferans başlangıç tarihi 
01.01.2023 ve sonrası olduğu takdirde, seyahat taleplerinde yol masrafları, kayıt ücreti 
ile gündelik ve konaklama giderleri tavanlarının yükseltilerek aşağıda belirtildiği şekilde 
uygulanmasına karar verildi. 
 

2023 ABD ve Uzak Ülkeler  Avrupa ve Yakın Ülkeler 

Yol Masrafları 16.000 TL 7.000 TL 

Gündelik ve 

Konaklama Giderleri 
7.000 TL 7.000 TL 

Kayıt Ücreti 9.000 TL 9.000 TL 

Online Konferans 

Kayıt Ücreti 
    6.000 TL       6.000 TL 

 

15. 2023 yılında Doktora (D kodlu) projeleri kapsamında proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe 

imkânı dışında seyahat ek bütçesi olarak, bir takvim yılı içinde, projenin ilgili doktora tez 

öğrencisine, öğrencilik hakları devam ettiği sürece ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel 

toplantılara katılmak üzere destek alabilmesi uygulamasına devam edilmesine; konferans 

başlangıç tarihi 01.01.2023 ve sonrası olduğu takdirde, seyahat taleplerinde yol 

masrafları, kayıt ücreti ile gündelik ve konaklama giderleri tavanlarının yükseltilerek 

aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verildi. 

 



2023 ABD ve Uzak Ülkeler  Avrupa ve Yakın Ülkeler 

Yol Masrafları 16.000 TL 7.000 TL 

Gündelik ve 

Konaklama Giderleri 
7.000 TL 7.000 TL 

Kayıt Ücreti 9.000 TL 9.000 TL 

Online Konferans 

Kayıt Ücreti 
     6.000 TL      6.000 TL 

 

16. 2023 yılında Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projeleri kapsamında proje bütçe tavanı ve 

%25 ek bütçe imkânı dışında seyahat ek bütçesi olarak, bir takvim yılı içinde, proje 

ekibinde bulunan bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisinin öğrencilik hakları 

devam ettiği sürece ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere destek 

alabilmesi uygulamasına (Uygulama “D” kodlu projelerde doktora öğrencilerine verilen 

bilimsel toplantılara katılım desteği kuralları çerçevesinde yapılır.) devam edilmesine; 

konferans başlangıç tarihi 01.01.2023 ve sonrası olduğu takdirde, seyahat 

taleplerinde yol masrafları, kayıt ücreti ile gündelik ve konaklama giderleri 

tavanlarının yükseltilerek aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verildi. 

 

2023 ABD ve Uzak Ülkeler  Avrupa ve Yakın Ülkeler 

Yol Masrafları 16.000 TL 7.000 TL 

Gündelik ve  

Konaklama Giderleri 
7.000 TL 7.000 TL 

Kayıt Ücreti 9.000 TL 9.000 TL 

Online Konferans  

Kayıt Ücreti 
6.000 TL     6.000 TL 

 

17. 2023 yılında Standart (P Kodlu) projeler kapsamında proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe 

imkânı dışında seyahat ek bütçesi olarak, bir takvim yılı içinde, proje başvurusunun 

ekibinde bulunmak şartıyla (Proje “yürüyen” proje statüsüne geçtikten sonra proje ekibine 

dahil edilenler uygulamadan yararlanamayacaklardır.), bir lisansüstü (MS veya MA veya 

PhD)  öğrencisinin öğrencilik hakları devam ettiği sürece ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel 

toplantılara katılmak üzere destek alabilmesi uygulamasına devam edilmesine;  konferans 

başlangıç tarihi 01.01.2023 ve sonrası olduğu takdirde, seyahat taleplerinde yol 

masrafları, kayıt ücreti ile gündelik ve konaklama giderleri tavanlarının yükseltilerek 

aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verildi. 

 

2023 ABD ve Uzak Ülkeler  Avrupa ve Yakın Ülkeler 

Yol Masrafları 8.000 TL 3.500 TL 

Gündelik ve 

Konaklama Giderleri 
3.500 TL 3.500 TL 

Kayıt Ücreti 4.500 TL 4.500 TL 

Online Konferans  

Kayıt Ücreti 
              3.000 TL 3.000 TL 

 

 



18. 2023 yılı Mart Dönemi, Çok Disiplinli (R kodlu), Altyapı (S kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde 

Stratejik Araştırma (SBA kodlu) Projeleri ile İleri Teknoloji Geliştirme ve Uygulama Projeleri 

(TUG kodlu) proje başvuruları için çağrı takvimi oluşturularak ortak çağrı altında duyuru 

yapılmasına; proje türlerine ait bütçe tavanlarının aşağıdaki şekilde yükseltilerek, her 

proje başvurusunun ilgili proje türünün destek tavanı içinde değerlendirilmesine karar 

verildi. 
 

Mart Dönemi (R, S, SBA, TUG kodlu) Projeleri için Çağrı Takvimi 

Başvuru Sisteminin Açılması 30 Ocak 2023 Pazartesi 

Başvuru Sisteminin Kapatılması 03 Şubat 2023 Cuma 

Onay İşlemlerinin Tamamlanması 

(Bölüm Başkanı/ Dekan/ Müdür) 
06 Şubat 2023 Pazartesi 

   

Mart Dönemi (R, S, SBA, TUG kodlu) Projelerinin Bütçe Tavanları 

Altyapı Projeleri (S kodlu) 1.000.000 TL 

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri  

(TUG kodlu) 
1.000.000 TL 

Çok Disiplinli Projeler(R kodlu) 800.000 TL 

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri 

(SBA kodlu) 
              500.000 TL 

 

19. Doktora sonrası (postdoc)  araştırmacı personel (SGK’lı) çalıştırılacak olan Standart (P 

kodlu) projelerin yıllık bütçe tavanlarının 2023 yılında asgari ücretin resmi makamlarca 

tespit edilmesinin ardından BAP Komisyonu tarafından belirlenmesine, 

 

20. BAP projeleri çerçevesinde doktora sonrası araştırmacıların, “Araştırmacı Personel 

Çalıştırma” kalemi kapsamında SGK’lı olarak (doktoradan sonraki 7 yıl içinde ve en fazla 3 

yıl) çalıştırılabilmeleri uygulamasına devam edilmesine; bir doktora sonrası araştırmacı 

personele aylık olarak ödenebilecek en az ve en çok ücretin, projeye aylık toplam maliyetinin 

2023 yılında asgari ücretin resmi makamlarca tespit edilmesinin ardından BAP Komisyonu 

tarafından belirlenmesine, 

 

21. BAP projeleri çerçevesinde Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

“Araştırmacı Personel Çalıştırma” kalemi kapsamında SGK’lı olarak en fazla 6 yıl 

çalıştırılabilmeleri uygulamasına devam edilmesine; bir lisansüstü araştırmacı personele 

aylık olarak ödenebilecek en az ve en çok ücretin, projeye aylık toplam maliyetinin 2023 

yılında asgari ücretin resmi makamlarca tespit edilmesinin ardından BAP Komisyonu 

tarafından belirlenmesine,  

 

22. Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin BAP projeleri çerçevesinde bursiyer 

olarak görevlendirilmelerine devam edilmesine; aylık olarak ödenebilecek burs 

tavanlarının proje bütçe tavanları dahilinde ve aylık olarak ödenebilecek burs tavanlarını 

aşmayacak şekilde yüksek lisans öğrencileri için en çok 2.550 TL, doktora öğrencileri için 

en çok 3.825 TL olarak uygulanmasının devam edilmesine, 2023 yılında yeni KYK bursu 

tavanların belirlenmesinin ardından BAP Komisyonu tarafından bu tavanların 

değerlendirilerek 2023 yılı tavanların belirlenmesine  

 

karar verildi. 


