
1/3

T.C.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü

Sayı    : 51356056-604.99-E.7091 05/04/2018
Konu  : BAP Projeleri Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nun, 28 Şubat 2018 tarih/ 2018-06 sayılı ve  21 
Mart 2018 tarih/ 2018-09 sayılı toplantılarında alınan kararlar aşağıda bilgilerinize 
sunulmaktadır. Bu kararların Fakülteniz/ Enstitünüz/ Yüksekokulunuz bölümlerine/ birimlerine 
duyurulması konusunda gereğini rica ederim.

 
10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 16. 
maddesinde "Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin talebi 
üzerine, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararı ile ek süre veya ilave kaynak 
verilebilir. Ek süre bir yıla, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin yüzde 50'sine kadar 
artırılabilir", denilmekte olduğundan 13 Kasım 2013 tarih ve 2013-29 sayılı tutanak ile "2014 
yılından itibaren, süresi biten ve bekleme süresi (3 ay) aşılan projelerin sonuç raporlarının 
sistem üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü'ne (BAPİK) iletilmemesi durumunda projenin 
başlama tarihinden itibaren 40, 42 ve 44. aylarında "Bilim İnsanı Portalı" üzerinden uyarı 
yazısı gönderilmesine, projenin 46. ayında resen kapatılmak üzere komisyon onayına 
sunulmasına; resen kapatılan projenin yürütücüsünün ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl 
süresince yeni proje başvurularının değerlendirmeye alınmamasına" karar 
verilmişti. 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğinin 9. 
Maddesinin (2) bendinde "Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay 
içerisinde tamamlanır",denilmekte olduğundan 13 Kasım 2013 tarih ve 2013-29 sayılı tutanak 
ile alınan karar mevzuat gereği güncellenmiştir.

 
Bu güncelleme çerçevesinde;
      

1. Projelerin başlama tarihlerinden itibaren ek süreler dahil (30 aylık projeler için en çok 3 
ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık 
projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir.) en geç 33. ayda tamamlanmalarına; 
33 ila 36. aylar arasında sonuç raporlarının hazırlanarak sistem üzerinden BAP İdari 
Koordinatörlüğü'ne iletilmelerine; projelerin 34, 35 ve 36. aylarında "Bilim İnsanı 
Portalı" üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları 
gönderilmesine; 36. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projelerin 37. 
aylarındakomisyon kararı ile resen kapatılmalarına; "Resen kapatılan projelerin 
yürütücülerinin ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz", şeklindekiuygulamaya devam edilmesine;
      

2. Yeni proje başvurularının sürelerinin sistemden 12, 18, 24 ve en çok 30 ay olacak 
şekildeseçilebilmesine; 36 ay seçeneğinin kaldırılmasına;
      

3. Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem 
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raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporlarının sistem 
üzerinden iletilebilmesine; projelerin en çok 33. ayda tamamlanması 
beklendiğinden dönem raporu ile birlikte yapılacak ek süre taleplerinde 30 aylık 
projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 
15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilmesine;
      

4. Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal 
sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0' olduğunda)  sistem üzerinden yeni talep 
(seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni 
istek fişi ve yeni avans işlemlerinin başlatılamamasına, ancak dönem raporu ile birlikte 
ek süre talebi iletilebilmesine; dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından 
kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemlerinin 
başlatılabilmesine; projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33 ayın sonuna 
ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (ve dönem 
raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni 
avans işlemleri başlatılamamasına; projelerin 34, 35 ve 36. aylarında harcamalarla ilgili 
tüm işlemlerinin tamamlanarak sonuç raporlarının iletilmesine; sonuç raporlarının 
iletilmemesi durumunda, 37. aylarında projelerin komisyon kararı ile 
resen kapatılmalarına;
      

5. Projelerden yapılacak görevlendirme tarihlerinin projelerin ek süreler dahil toplam 
sürelerini aşmayacak şekilde planlanmasına ve talep edilmesine;
      

6. Projelerin ek süreler dahil toplam süreleri içinde başlatılmış istek fişi ve avans 
işlemleriyle ilgili süreçlerinin devam ettirilebilmesine;
      

7. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32 ayı doldurmamış olması 
durumunda ilgili projelerden iletilen yeni taleplerin (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre 
(dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) 
değerlendirmeye alınmasına;
      

8. Revize edilmesi için komisyon kararı ile proje yürütücülerine sistem üzerinden geri 
gönderilen proje sonuç raporlarının en geç 60 gün içinde revize edilerek Bilim İnsanı 
Portalı'ndan iletilmesi gerektiği; ilk proje sonuç raporu proje süresinin bitiminden 
sonraki 90 günlük bekleme süresi içinde gönderilmiş olsa dahi, revize sonuç raporunun 
komisyon kararını takiben 60 gün içinde gönderilmemesi durumunda projenin süresini 
aşarak sonuçlandırılmış olacağının yürütücülere duyurulmasına
 
 karar verilmiştir.
 
 
 

e-imzalıdır
Prof. Dr. Ayşın ERTÜZÜN

Rektör Yardımcısı

Dağıtım:



Bilgi için: Sevgi GÜNELAdres:34342 Bebek-İstanbul
Telefon:0212 287 17 53 Faks:0212 265 70 06
Elektronik Ağ:www.boun.edu.tr 
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03/04/2018 BAP İdari Koordinatörü Betül ÇUBUK

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
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne


