
BAP Tez Projeleri Bursiyer çalıştırma ile ilgili Takvim  
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı (2.dönem)  

 

Projelerin sunumu ve bursiyer çalıştırma isteklerinin bildirilmesi   
( 2. Dönem)  15 Mart 2019 (son gün)  

Bursiyer öğrenci çalıştırma isteklerinin değerlendirilmesi  18-21 Mart 2019 

Desteklenen Bursiyer öğrenci listesinin duyurulması  22 Mart 2019  

Bursiyer işe başlama sözleşmelerinin yapılması  25-27 Mart 2019  

Bursiyer işe başlama bildirgelerinin SGK ya bildirilmesi  28-29 Mart 2019  

Bursiyer işe Başlama tarihi  01 Nisan 2019 

Bursiyer çalıştırma bordrolarının teslimi  ilgili ayın son çalışma günü  

Bursiyer Ücreti Ödeme takvimi  
Çalışılan ayı takip eden  ayın 
ilk haftası  

   

BAP YÖNERGESİ İLGİLİ MADDELER  
  

MADDE 15 Özel hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve hazine yardımı), proje süresi ile sınırlı olmak 
üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, 
yolluk ve hizmet alımları tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat 
alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri, yılı yatırım programında yer alan 
araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışındaki projeler kapsamında görevlendirilecek 
tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek bursları karşılamak üzere 
kullanılır.  

  
“Bursiyer başvuru şartları  
  
MADDE 15/A – (1) Bursiyerde aşağıdaki şartlar aranır:  

  
a) Türkiye’de ikamet etmek.  
b) Kırk yaşından gün almamış olmak.  
c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.  
ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.  
d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.  
  

Bursiyer seçiminde uyulacak ilkeler  
  
MADDE 15/B – (1) Proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki 
öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine 
İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verilir.  
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(2) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs miktarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından 
belirlenir.  

(3) Burs miktarı ise üst sınır dikkate alınarak her yılbaşında Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.  

(4) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje 
bütçesinden ödenir.  

(5) Bir projede en fazla bir bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine 
aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.  

(6) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten 
sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.”  

  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE BURSİYER ÇALIŞTIRILMASINA  

YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI  
  
26.01.2018 tarih ve Sayı: 30313 ile YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK çerçevesinde 
bursiyer çalıştırılmasıyla ilgili maddesi gereğince BAP proje başvurularında personel çalıştırılması 
öngörüldüğü takdirde;   
Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde BAP Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler 
sonucunda herhangi bir kurumdan izin veya vize alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşmayacak şekilde projelerde sözleşmeli olarak 
personel çalışabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje 
maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir kararı gereğince;  

BAP Projeleri’nde personel çalıştırmak amacıyla ayrılacak ödenek BAP Mali yıl toplam genel 
bütçesinin %20 sini geçmeyecek şekilde her yıl Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca 
değerlendirilir ve tez bursiyerlerine ödenecek aylık brüt ücret her yıl ocak ayında S.Ü Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.  

1. Bursiyer araştırmacı personel için yapılacak ödemeler toplam BAP proje tavanlarını geçemez ve bu 
amaçla ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.  

2. BAP Komisyonu projede çalışacak personelin niteliğine göre her yıl ilgili kanunlar çerçevesinde 
tavanları belirler.  

3. Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda araştırmacı çalıştırmayı öngörmüş olması, personelin 
niteliği, adı-soyadı, çalışacağı süre belirlemiş olması gerekir.  

4. Çalıştırılmak istenen bursiyer araştırmacının projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği ve 
gerekçesi proje başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.  

5. Projede çalışacak araştırmacının, hali hazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta ücret karşılığı 
çalışmıyor olması gerekir.  

6. Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri projelerde bursiyer araştırmacı personel olarak çalıştırılabilir. 
Lisans öğrencileri araştırmacı personel olarak çalıştırılamaz.  

7. Yeni proje başvurularında ve proje bursiyer araştırmacı personeli değişikliklerinde çalıştırılmak 
istenen doktora sonrası araştırmacının özgeçmişinin de gönderilmesi gereklidir.  

8. Yeni proje başvurularında bursiyer araştırmacı personel çalıştırma izni ve bütçeleri yıl içinde Mart ve 
Eylül aylarında iki kez değerlendirilir ve onaylanır.  
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9. Bir proje yılı proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve tez aşamasına geçen, Yüksek 
Lisans öğrencilerine 12 (oniki) ay Doktora öğrencilerine 18 (onsekiz) aydır.  

10. Yürüyen projelere sonradan bursiyer personel çalıştırma izni verilmez.  
11. Bir projede aynı anda birden fazla bursiyer araştırmacı personel çalıştırılamaz.  
12. Bir projede en kısa bursiyer araştırmacı personel sözleşme süresi 6 aydır.  
13. Bursiyer araştırmacı personel çalışma izni normal proje süresi dahilinde ve en az 6 aylık hizmet 

sözleşmesi süresince verilebilmektedir.  
14. Projede çalışacak bursiyer araştırmacı personelin hizmet sözleşmesinin yenilenmesi veya bir sonraki 

proje yılında da aynı projede çalışabilmesi için yürütücünün proje başvurusunda araştırmacı 
personel çalıştıracağını öngörmüş olması, bu talebin BAP Komisyonu’nca değerlendirilip 
onaylanması ve (bütçe imkânları dahilinde) ödenek tahsis edilmiş olması gerekmektedir. İşlemlerin 
ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için bildirimleri zamanında yapma yasal 
sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.  

15. Proje başlangıcından itibaren ilk 6 ay içinde tez savunmasını başarmış başka bir doktora ya da ders 
yükünü bitirmiş başka bir yüksek lisans öğrencisinin projeyi devralması durumunda araştırmacı 
personel değişikliği bir kereye mahsus olmak üzere yapılabilir. Bu şartların uygun olmaması 
durumunda araştırmacı personel için ayrılan bütçe başka bir amaç için kullanılamamakta olup BAP’a 
iade edilmektedir.  

16. Yabancı uyruklu araştırmacılar bursiyer personel çalıştırma kalemi kapsamında çalıştırılamaz.  
17. Çalıştırılacak araştırmacı bursiyer personel Türkiye sınırları içinde ikamet etmelidir.  
18. Projesinde bursiyer çalıştırılması kabul edilen araştırmacıların isimleri ilgili fakülte/ yüksekokul 

Dekanlık/ Müdürlük’ lerine bildirilir, sözleşme imzalanır. Bursiyer ücretleri Çalışan bursiyer 
öğrencilerine ait aylık puantajlar ilgili Bölüm ve Anabilim Dallarınca doldurulup yetkili amirlerince 
imzalanarak hazırlanır ve BAP’ a sunulur. BAP bütçesinden bursiyer ödemesi yapılır.   

19. İşe giriş, çıkış ve diğer işlemlerin takibi, sigorta ücretleri bursiyerin görevlendirildiği ilgili 
Fakülte/Yüksekokul bütçelerinden tahakkuk servislerince yapılır ve ödenir.  
5510 Sayılı Kanun gereği sağlık raporu alan SGK’lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce 
elektronik ortamda “Sosyal Güvenlik Kurumu ”na bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin 
süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 
Üniversitemizin cezai bir durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan 
rapor alan proje bursiyer araştırmacı personelin, sağlık raporunu aldığı gün mutlaka bordrosuna 
işlenmeli ve BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bildirmesi gerekmektedir. Bildirilmemesi halinde 
sorumluluk proje yürütücüsüne aittir. 
  
2019 yılında BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Tez Projelerine Bursiyer Ücreti olarak;  

  

Yüksek Lisans (maksimum 12 ay)  1200 TL  

Doktora (maksimum 18 ay)  1800 TL  
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