
BAP PROJELERİNDE BURSİYER OLMA ŞARTLARI 

1. Projeler kapsamında çalıştırılacak bursiyerlerin Üniversitemizde tezli doktora veya yeterlik programlarında kayıtlı 

öğrenci olması zorunludur. 

2. Bir doktora öğrencisine en fazla 2.450 TL/ay destek verilecektir. 

3. Yalnızca normal öğrenim süresi içindeki öğrencilere destek verilir. 

4. Bursiyer Türkiye'de ikamet etmelidir. 

5. Bursiyer 40 yaşından gün almamış olmalıdır. 

6. Bursiyerin bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olması şartı aranır. 

7. Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak 

8. Projeler kapsamında çalıştırılacak bursiyerler, aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri 

olmamalıdır. 

9. Doktora öğrencisi aynı dönemde sadece bir projede bursiyer olabilir. 

10. Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir 

bursiyer görevlendirilebilir. 

11. Proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz. 

12. Projeler kapsamında bursiyer ödemesine yönelik ek bütçe verilmez. 

13. Herhangi bir gerekçe ile onaylanan süreden önce bursiyerlik statüsü bitecek veya projeden ayrılacak Bursiyer’in, 

bursiyerlik statüsünün bitmesinden veya projeden ayrılmasından en geç 10 gün öncesinde proje yürütücüsü tarafından 

Bursiyer Çıkarma Formu ile BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur. Bursiyerin aynı zamanda projeden 

ayrılacak olması durumunda proje yürütücüsü tarafından Birime yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak BAPSİS sistemi 

üzerinden Proje Ekibinde Değişiklik talebinde bulunması da zorunludur. Yasal ihbar bildirim süresi geçtikten sonra 

projeden ayrılan bursiyerin ödenmiş yasal kesintileri ve 5838 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 

102. maddesinde değişiklik yapılarak; sigortalının işten ayrılması durumunda SGK’ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 

10 (on) gün içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda uygulanacak cezai müeyyide proje Yürütücüsüne rücu 

ettirilir. 

14. Bursiyer görevlendirilen projenin herhangi bir sebeple dondurulması halinde, projenin yeniden başlatılacağı tarihe 

kadar burs ödemesi yapılmaz. BAP Komisyonu kararı ile iptal edilen projeler kapsamında ise bursiyerlik görevi doğrudan 

sonlandırılmış sayılır. 

15. 5510 Sayılı Kanun gereğince sağlık raporu alan SGK’lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce elektronik ortamda 

“Sosyal Güvenlik Kurumu”na bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca ilgili kanun kapsamında bu bildirimin 

süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması da öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir 

durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje bursiyerinin sağlık raporunu 

aldığı gün ilgili raporun bordrosuna işlenmesi ve BAP Koordinasyon Birimine bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

gerekli bildirimin 

yapılmasına yönelik sorumluluk proje yürütücüsüne aittir. 

16. Doktora öğrencilerine sadece aşağıdaki proje türleri kapsamında burs desteği verilebilir. 

a) Doktora Tez Projesi: Bu tür projede doktora öğrencisine en fazla 30.000 TL burs desteği sağlanır. 

b) Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP): Bu tür projelerde doktora öğrencisi başına en fazla 32.000 TL burs desteği 

sağlanır. 

c) Disiplinler Arası Araştırma Projesi (DAP): Bu tür projelerde doktora öğrencisi başına en fazla 32.000 TL burs desteği 

sağlanır. 

d) Üstün Başarılı Bilim İnsanı Destek Projesi (ÜBİD): Bu tür projelerde doktora öğrencisi başına en fazla 32.000 TL burs 

desteği sağlanır. 

e) Üniversite-Kamu-Sanayi-Özel Sektör İş birliği Projesi (ÜKSÖS): Bu tür projelerde doktora öğrencisi başına en fazla 

48.000 TL burs desteği sağlanır. 

f) Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi(UAİP): Bu tür projelerde doktora öğrencisi 

başına en fazla 32.000 TL burs desteği sağlanır. 

 


