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Değerli Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılar, 
 

 
Projelerden beklenen ana hedefler doğrultusunda Üniversite içinde ve dışında bir 
bütün olarak araştırma gücünün artırılması için ürünler önem arz etmektedir. Bu 
sebeple BAP Projelerinden çıkan/çıkacak makale, kitap, tez, vb. gibi ilgili projelerden 
kaynaklanan ürünlerde Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinden 
sağlanan maddi destek için proje kodu belirtilerek atıfta bulunulması gereklidir. 
Türkçe yayınlarda “BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri  tarafından ... kodu ile”; 
İngilizce yapılan yayınlarda ise “by Boğaziçi University Research Fund Grant 
Number....”  ibaresi kullanılarak atıf verilmelidir. 
 

Proje kodu belirtilerek atıf yapılmayan makale, kitap, tez, bildiri vb. ürünler BAP 
projelerinin ürünleri olarak sayılamadığından BAP projelerinden türeyen ürünler için 
oluşturulmuş veri tabanına eklenememekte ve BAP’ın Üniversitemizin araştırma 
potansiyeline yaptığı katkı yayın istatistiklerine yansıyamamaktadır.  
 
Proje sonuçlarının ilgili proje kapatıldıktan sonraki bir tarihte yayımlanması halinde 
Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklendiği, söz konusu proje kodu 
eklenerek (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by 
Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) belirtilmiş ürünlerin Bilim 
İnsanı Portalı üzerinden BAP Komisyonu onayına sunulması halinde ürünler veri 
tabanına eklenebilmekte ve böylece BAP projelerinden kaynaklanan ürünlerle ilgili 
bir envanter oluşturulabilmektedir. 
 
Bilim İnsanı Portalından “Ürün Sunumu” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip 
Edilir: 
1. Bilim İnsanı Portalına kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak “Bilim İnsanı” 

sekmesine tıklayınız. 
2. Bilim İnsanı sekmesi, “Akademik Faaliyetler” menüsü altında bulunan 

“Yayınlarım (ekle linkinden)” yazılı ürünün bilim insanı portalına girişi yapılır. 
3. Tüm yayınları listelemek için “Yayınlarım” linkine basılır. 
4. Ekranın en sağında bulunan BAP’a Ürün Sunumu başlığı altındaki “Başvur” 

butonuna basılır. 
5. Açılan web iletisinde “Ürün sunumu başvurusu yapmak istediğinizden emin 

misiniz?” sorusuna “Tamam” deyiniz.  
6. Gelen ekrandan yayını hangi BAP projesi ile ilişkilendirmeniz gerekiyorsa seçerek 

“Kaydet” butonuna basınız.  
 

Bu amaçla BAP Projelerinizden kaynaklanan ürünlere, BÜ Bilimsel Araştırma 
Projeleri tarafından .... kodu ile  veya by Boğaziçi University Research Fund 
Grant Number.... ifadesi ile kod belirtilerek atıf yapılması, kod belirtilerek atıfı 
bulunan ürünlerin Bilim İnsanı Portalına eklenmesinin sağlanması hususunu 
bilgilerinize sunarım.  
 
Saygılarımla 
 
Prof.Dr. Ayşın Ertüzün 
BAP Komisyonu Başkanı 
     


