
 
BAP PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRMACI PERSONEL VE BURSİYER TANIMLARI 
 
Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin veya doktora sonrası araştırmacıların BAP 
projeleri çerçevesinde hangi statülerde çalışabilecekleri/görev alabilecekleri ve ne kadar 
ödeme yapılacağı konularında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve 2019 yılında 
iletilen yeni proje başvurularında çalışabilecek/görev alabilecek lisansüstü öğrencilerin 
aşağıda belirtilen iki statüden hangisi kapsamında projede yer alacağının yürütücüler 
tarafından açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 
 
BAP projeleri kapsamında doktora sonrası araştırmacılar sadece araştırmacı personel (SGK’lı) 
olarak çalıştırılabilirler.  Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri BAP projeleri 
kapsamında her ay ödeme yapılacak şekilde iki değişik statüde çalışabilir ya da görev 
alabilir:  
 

1. Projelerde araştırmacı personel (SGK’lı) olarak çalışma:  
Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar 2010 yılından 
bu yana SGK’lı olarak BAP projelerinde çalıştırılabilmektedir. Yabancı uyruklu lisansüstü 
öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar bu statüde çalışamazlar. Bu statüde çalışanlara 
4b’li olarak geçici süreli hizmet sözleşmesi yapılır ve BAP komisyonu’nun belirlediği tavan ve 
taban (Kanunen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen brüt asgari ücret 
ödemesinin altında olamaz.) üzerinden ödeme yapılır. Bu tavan ve taban ücretlerinin projeye 
maliyetleri brüt ücretler üzerindendir. SGK prim ödemeleri ve diğer yasal kesintiler 
yapıldıktan sonra kalan net ücret çalışanın hesabına yatırılır. Örneğin projeye aylık brüt 
maliyeti 3.610 TL/ 4.500 TL planlanan personel için, %31,5 ortalama yasal kesintilerden 
sonra tahmini ele geçen net ücret 2.488 TL/ 3.091 TL olacaktır. 
 

2. Projelerde bursiyer olarak görev alma:   
26 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren BAP yönetmeliği ek 
maddesi uyarınca lisansüstü öğrenciler, BAP projelerinde bursiyer olarak görevlendirilebilir. 
Bursiyer olarak BAP projelerinde görev alacak lisansüstü öğrencilerin statüleri araştırmacı 
personel olarak görev alanlardan farklıdır. Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler BAP 
projelerinde bursiyer olarak görevlendirilebilirler. BAP projelerinde bursiyer olanlar aynı 
dönemde TÜBİTAK yurt içi lisansüstü burs programı bursiyeri olamazlar. BAP projelerinde 
bursiyer olarak görev alacak 40 yaşını aşmamış Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri 
SGK kapsamında araştırmacı personel olarak değil bursiyer olarak nitelendirilir. 
Bursiyerlerin kaza sigortası primleri Üniversitemiz tarafından ödenir. Bursiyer olarak görev 
alacak yüksek lisans öğrencilerine en çok 1.500 TL net, doktora öğrencilerine ise en 
çok 2.200 TL net ödeme yapılır.  Bu miktarlar YÖK Yönetim Kurulunun belirlediği tavan 
miktarlardır.  Proje yürütücüleri bu miktarların altında bursiyer görevlendirebilir.  
 
Proje yürüyen duruma geçip başladıktan sonra araştırmacı personel ve bursiyer statüleri 
arasında geçiş yapılamaz.  
 
Yürüyen bir proje çerçevesinde bursiyerin projeden ayrılması durumunda yerine aynı şartlar 
ile başka bir bursiyer görevlendirilmesi için BAP Komisyonu’na başvuru yapılabilir. Aynı 
şekilde araştırmacı personelin projeden ayrılması durumunda yerine aynı şartlar ile başka 
bir araştırmacı personelin çalıştırılması için BAP Komisyonu’na başvuru yapılabilir.  
 
Bir proje araştırmacı personel çalıştırılması ile başlamışsa bu doğrultuda devam eder ve 
sonuçlandırılır. Aynı şekilde bir proje bursiyer görevlendirilmesi ile başlamışsa bu doğrultuda 
devam eder ve sonuçlandırılır. Bu çerçevede 2019 yılı öncesinde başlamış, devam eden 
projelerin gelecek yıl bütçe taleplerinde bursiyer görevlendirilmesi talep edilemez. 

 



 
 
 
 

BAP Proje Türleri 

Araştırmacı Personel (SGK'lı olarak) Çalıştırma / Bursiyer Görevlendirme  
(Eş zamanlı olarak en fazla çalışabilecek araştırmacı personel/görev 
alabilecek bursiyer sayıları verilmiştir. Daha az sayıda çalıştırmak/görev 
vermek mümkündür.) 
 

Standart (P kodlu) 
1 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 2 
bursiyer lisansüstü öğrencisi 

Doktora (D kodlu) 1 SGK'lı doktora tez öğrencisi veya 1 bursiyer doktora tez öğrencisi 

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) 
1 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 2 
bursiyer lisansüstü öğrencisi 

Start-Up (SUP kodlu) 
1 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 2 
bursiyer lisansüstü öğrencisi 

Çok disiplinli (R kodlu) 

Eş zamanlı olarak en fazla 2 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş 

zamanlı olarak en fazla 1 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc ve 2 bursiyer 
lisansüstü öğrencisi  

Altyapı (S kodlu) Araştırmacı personel çalıştırılamaz ve bursiyer görevlendirilemez. 

İleri Teknoloji Uygulama ve 
Geliştirme (TUG kodlu) 

Eş zamanlı olarak en fazla 2 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş 
zamanlı olarak en fazla 1 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc ve 2 bursiyer 
lisansüstü öğrencisi  

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde 
Stratejik Araştırma (SBA kodlu) 

Eş zamanlı olarak en fazla 2 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş 
zamanlı olarak en fazla 1 SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc ve 2 bursiyer 
lisansüstü öğrencisi  


