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T.C.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü

Sayı    : E-51356056-604.01.99-104273 27.12.2022
Konu  : 2023 yılı Mart Dönemi Proje Başvuruları 

hk.

DAĞITIM YERLERİNE
  

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunun 21 Aralık 2022 tarih ve 2022-47 sayılı 
toplantısında, Çok Disiplinli (R kodlu), Altyapı (S kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik 
Araştırma (SBA kodlu) projeleri ile İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG kodlu) proje 
başvurularının "2023 Yılı Mart Dönemi"nde ortak çağrı olarak (Bkz. Ek) duyurulmasına karar 
verilmiştir. 

Bu çağrının Fakülteniz/Enstitünüz/Yüksekokulunuz bölümlerine/birimlerine duyurulması ve 
"Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması" kullanılarak hazırlanacak proje 
başvurularının en geç 03 Şubat 2023 Cuma günü iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Gürkan Selçuk 
KUMBAROĞLU
Rektör Yardımcısı

Ek: 2023 Yılı Mart Dönemi Proje Çağrısı (3 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Müdürlüğüne
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürlüğüne
Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne

Bilgi:
Betül ÇUBUK
Sevgi GÜNEL
Ayşe Vicdan YALÇİN
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Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
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2023 YILI MART DÖNEMİ PROJE ÇAĞRISI 
 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu'nun, 21 Aralık 2022 tarih ve 2022-47 

sayılı toplantısında alınan ve duyurusu yapılan kararlar çerçevesinde Çok Disiplinli (R 

kodlu), Altyapı (S kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA 

kodlu) projeleri ile İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG kodlu) 

proje başvurularının 2023 Mart döneminde ortak çağrı olarak duyurulmasına karar 

verilmiştir. 

 

2023 Mart Dönemi Projeleri 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 

  

Proje değerlendirme ve seçim sürecinde öncelik; en üst düzeyde uluslararası bilimsel 

standartlara uygun, uzun erime odaklanan, Üniversite içinde ve dışında sinerji 

yaratacak projelere verilecektir. Bu çağrı kapsamındaki tüm proje türleri proje bazında 

ve aşağıdaki tabloda belirtilen toplam bütçe tavanları içinde değerlendirilecektir. 

 

2023 Mart Dönemi Projeleri 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 

 
Yüksek bütçeli (200.000 TL den fazla bütçeli) projelerde %25 ek bütçe verilmesi standart 
bir uygulama olmadığından proje planlarının uygun şekilde yapılması, talep edilen 
bütçelere KDV ve ithal edilecek malların bedellerine gümrük vb. masrafların ilave 
edilmesi beklenir. BAP Komisyonu yüksek bütçeli projelerin ek bütçe taleplerini proje 
bazında ve BAP bütçesi dahilinde değerlendirir. 

 
1. Çok disiplinli yaklaşım gerektiren sorunlara odaklanmış, evrensel bilime katkı 

sağlayan ve/veya ülkemizin sorunlarına eğilen projeler “R” kodu ile desteklenir. Çok 

disiplinli projelerin ana amacı yeni alanlar açması ve kampüsteki araştırma ortamını 

zenginleştirecek öncelikle üniversite içi işbirlikleri oluşturmasıdır. 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. Proje sonunda çok 

kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler çıkması 

beklenir. 

 

2. Altyapı projeleri kapsamında Üniversitemizin araştırmaya yönelik makine-teçhizat 

altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece farklı konularda çalışan 



araştırmacıların uzun süreli olarak yararlanabileceği, ortak kullanıma açık, donanım 

ve teçhizatın alınması mümkün olmaktadır. Altyapı projeleri gerekli durumlarda 

yazılım içerebilir. Altyapı projelerinden beklenen makine-teçhizatın alınmış, kurulup 

kalibrasyonlarının yapılmış, ön testlerinin başarı ile tamamlanmış, araştırma için 

hazır durumda olmasıdır. Sonuç raporunda kalibrasyon ve ön test sonuçlarının 

verilmesi, yazılım alınması durumunda ise yazılımın çalışır durumda olması ve bunun 

sonuç raporunda verilmesi gereklidir. Altyapı (S kodlu) projeleri kapsamında alınan 

altyapının kullanıldığı tüm araştırmalar çerçevesinde türeyen yayınlara ilgili altyapının 

alındığı BAP projesine kod belirtilerek atıf verilmesi beklenir. 

 

2.1. Altyapı projeleri ek bütçeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Proje 

kapsamında ek bütçe verilmemektedir. 

2.2. Proje toplam bütçesi proje başvurusunun değerlendirilmesi sırasında karara 

bağlanır. 

2.3. Altyapı projeleri kapsamında tüketim talepleri değerlendirme dışı 

bırakılmaktadır. 

2.4. Proje kapsamında araştırmacı personel (SGK lı) çalıştırılmamakta ve bursiyer 

görevlendirilmemektedir. 

2.5. Proje 12 ayda tamamlanacak şekilde hazırlanmalı ve yalnızca ilk yıl için bütçe 

talep edilmelidir. 12 aylık proje süresinin yetmediği durumlarda BAP 

Komisyonu’na dönem raporu iletilerek ek süre talep edilebilir. Ek sürenin 

onaylanması durumunda ayrıca bütçe veya ek bütçe talep edilememektedir. 

 

3. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri, toplum için yaşamsal 

önemi olan veya olması beklenen sorunlara ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları 

üretilmesine katkı sağlayacak projelerdir. Bu projelerin sosyal ve beşeri bilimlerin 

herhangi bir alanında fark yaratması beklenir. Araştırma kapsamının geniş olması bir 

projenin “stratejik” sayılması için yeterli değildir. Araştırma bulgularının toplum, 

uygulayıcı makam ve kurumlarla paylaşılması proje hedefleri arasında olmalıdır. Proje 

sonunda çok kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler 

çıkması beklenir. 

 

4. İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri, 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 hedeflerinden en az birini sağlaması gereken projelerdir. 

Prototip üretilmesi, patent/faydalı model başvurusu yapılması projenin hedefleri 

arasında olmalıdır. Proje sonunda çok kapsamlı ve ayrıntılı bir sonuç raporu 

sunulması ve yayın, bildiri gibi ürünler çıkması beklenir. İlgili proje kapatıldıktan 

sonra yapılacak yeni bir TUG proje başvurusu ile araştırmanın devamlılığı sağlanabilir.  

Yeni Proje Başvuruları Hakkında Dikkat Edilecek Hususlar: 

 Yeni proje başvuruları, “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 “Bilim İnsanı 

Portalı” üzerinden yapılır. 



 Açık proje/projeler kapatılmadıkça, proje sayı limitine ulaşmış yürütücünün yeni 

proje başvurusu işleme konulamaz. 

 2023 Mart dönemi kapsamında yeni proje başvurusu iletilebilmesi için varsa 

yürüyen projenin Doktora (D kodlu) ya da Tamamlayıcı Destek (M kodlu) olması 

gereklidir. 

 BAP Komisyonu minimum proje süresini doldurmuş projelerin (12 ay) sonuç 

raporlarını değerlendirmeye almaktadır. 

 

 

 


