
 

 

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 
BAŞVURU REHBERİ 

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi 
 
Amaç  
Bu çağrı kapsamında dünya ve ülkemizde öncü nitelikte olan, sosyal bilimlerin gelişime 
katkı veren proje başvurularınız değerlendirilecektir. Çağrı ile dış kaynaklı daha 
kapsamlı projelere imkân sunacak ve proje sonrası saygın mecralarda yayına ve projeye 
dönüştürülebilecek nitelikteki projelere destek verilmesi amaçlanmaktadır.  
 
Öncelikler  
Çağrı, İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün bilim disiplinlerine (Eğitim 
Bilimleri, Felsefe, Hukuk, Din Bilimleri, İslami İlimler, İktisat, İletişim, İşletme, 
Karşılaştırmalı Edebiyat, Medeniyet Araştırmaları, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih) açık olup, proje değerlendirmelerinde BAP 
bütçesinden daha önce destek almamış bölümlere/öğretim elemanlarına öncelik 
verilecektir.  
 
Bu dönem "tez destek" türünde projeler kapsamında üniversitemiz bünyesindeki 
lisansüstü tezler de desteklenecektir.   
 
Bu dönem “İHÜ Genç Destek” türünde projeler kapsamında üniversitemiz 
bünyesindeki lisans ve lisansüstü öğrenciler de desteklenecektir. 
 
Başvuru Şekli  
https://iber.ihu.edu.tr/ adresindeki BAP Öneri Formu (Türkçe-İngilizce) doldurularak 
imzalı form pdo@ihu.edu.tr adresine gönderilecektir.  
Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular ancak sonraki çağrı için 
değerlendirmeye alınacaktır.  
Proje başvurusunun öncesinde https://iber.ihu.edu.tr/ adresinde yer alan İHU BAP 

Yönergesini, Sık Sorulan Sorular ve BAP Süreç Şeması’ nı incelemenizi öneririz.  
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Çağrı Takvimi  
Başvuru Başlangıç Tarihi: 22.11.2022  
Son Başvuru Tarihi: 25.12.2022  
Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: Ocak 2023 

 



 

 

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS APPLICATION GUIDE 
2022-2023 Academic Year Autumn Term 

 

Aim  
Within the scope of the call, project applications that are pioneers in the world and our 
country and contribute to the development of social sciences will be evaluated. Within 
the scope of this call, it is aimed to support projects that will allow more 
comprehensive projects from external sources and can be turned into publishment 
and project in reputable channels after the project.  
 
Priorities  
This call is open to all scientific disciplines (Educational Sciences, Philosophy, Law,  
Religious Sciences, Islamic Sciences, Economics, Communication, Business, 
Comparative Literature, Civilization Studies, Psychology, Political Science and 
International Relations, Sociology, History) within the scope of Ibn Haldun University. 
Priority will be given to departments/instructors that have not received support from 
the BAP budget before. 
 
Within the scope of this term "thesis support" type of projects, postgraduate theses 
within our university will also be supported. 
 
Undergraduate and graduate students in our university will also be supported within 
the scope of “IHU Young Support” project calls. 
 
Application Method  
The BAP Suggestion Form (Eng-Turkish) at https://iber.ihu.edu.tr/ will be filled and the 
signed form will be sent to pdo@ihu.edu.tr.  
Applications received after the deadline will be considered for the next call.  
Before the project application, we recommend that you review the IHU BAP Directive, 

Frequently Asked Questions (FAQ) and BAP FlowChart at https://iber.ihu.edu.tr/ 
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Call Calendar  
Application Start Date: 22.11.2022  
Application Deadline:   25.12.2022 
Evaluation and Announcement of The Results: January 2023 

                                                                      İBN HALDUN UNIVERSITY  
Project Support Office  

https://iber.ihu.edu.tr/

