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Değerli Öğretim Üyeleri 

   

 

  Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu’nun, 30 Kasım 2016 tarih ve 2016-34 

sayılı, 07 Aralık 2016 tarih ve 2016-35 sayılı ve 14 Aralık 2016 tarih ve 2016/36 sayılı 

toplantılarında “2017 yılı BAP İlkeleri ve Uygulama Esasları”na ilişkin alınan kararlar 

Ek-1’de bilgilerinize sunulmaktadır.  
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Ek 1: 
2017 yılı BAP İlkeleri ve Uygulama Esaslarına 
İlişkin Kararlar (4 Sayfa) 

 
 



 (EK 1) 
2017 YILI BAP İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI 

 

1. Doktora (D kodlu) projelerinin tanımı ve değerlendirilme kriterleri gözden geçirilerek, bu 
proje türüne ait yeni başvuruların, yürüyen projelerin dönem ve sonuç raporlarının 
değerlendirilmelerinde aşağıdaki kriterlerin uygulanmasına, kararın BAP el kitabına 
yansıtılarak yürütücülerin bilgilendirilmesine, 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak 
yeni proje başvurularının değerlendirilmelerinde aşağıdaki hususların dikkate 
alınmasına karar verildi.  

 

Doktora Proje Desteği (“D” Kodlu Projeler): 

Doktora programı olan ana bilim dallarında doktora tezi ile ilgili araştırma projelerini; 

doktora programı bulunmayan ana bilim dallarında ise yüksek lisans tezi ile ilgili 

araştırma projelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.  

 

Doktora öğrencileri için tez önerisi savunmasını başarmış ve tez aşamasına geçmiş 

olmaları, yüksek lisans öğrencileri için ise ders yükünü bitirmiş ve tez aşamasına 

geçmiş olmaları koşulu aranır. Proje başvurusu ile birlikte savunulmuş doktora tez 

önerisinin gönderilmesi gereklidir.  

 

Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora/yüksek lisans öğrencisi ile doktora projesi 

alınamaz. Tez önerisi savunmasını başarmış bir öğrencinin çalışmalarıyla ilgili aynı 

anda birden fazla “D” kodlu proje verilemez. Eşzamanlı olmamak kaydıyla, doktora 

süresince bir doktora öğrencisi ile ikinci bir “D” kodlu proje alınabilir. “D” kodlu proje 

başvurusu sadece ilgili tez öğrencisinin tez danışmanı tarafından yapılabilir ve adı geçen 

öğrencinin tez çalışmasına bağlı olarak yürütülür.  

 

“Doktora (D kodlu)” kodlu projeler ile araştırmacılara ikinci bir projede yürütücü olma 

imkânı sağlandığı gibi; ilgili tez öğrencisine bilimsel toplantılara katılım desteği ve ilgili 

doktora tez öğrencisine yurt dışı arazi/saha çalışması desteği imkânı sunulur. 

Dolayısıyla, bu projelerdeki araştırmalara ilgili tez öğrencisinin kapsamlı bir katkı 

sağlaması beklenir. BAP Komisyonu bu katkının projeye etkisini dönem ve sonuç 

raporlarında aşağıdaki ek bilgileri de göz önüne alarak inceler. Bu ek bilgilerin 

raporlarda bulunmaması durumunda yürütücüden talep edilir. BAP Komisyonu’na 

iletilen “D” kodlu projelerin dönem raporlarının değerlendirmeleri yapılırken dönem 

raporu tarihine kadar olan tez izleme raporlarının raporun ekinde verilmesi 

beklenir. BAP Komisyonu’na iletilen “D” kodlu projelerin sonuç raporlarının 

değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki bilgilerin ve eklerin raporda bulunması beklenir.  

 

Tez tamamlanmış ise; proje sonuç raporu ekinde yer alması ve tezde, ilgili “D” kodlu 

projeye kod belirtilerek atıf bulunması; 

 

Tez tamamlanmamış ise; sonuç raporunda; tezin hangi aşamada olduğu, ne zaman 

biteceği ve aynı öğrenci ile yeni bir “D” kodlu proje başvurusunda bulunup 

bulunulmayacağı hakkında bilgi verilmesi; projeye ilişkin olarak tezde yapılan 

araştırmaların bilimsel rapor diliyle yer alması;  tez izleme raporları ve/veya enstitü 

tutanaklarının raporun ekinde verilmesi; tez tamamlandıktan sonra tezin bittiğine dair 

BAP Komisyonu’na bilgi verilmesi beklenir. 



 

2. 2016-14 sayılı ARDEB Koordinasyon Toplantısı kapsamında alınan kararlar 

doğrultusunda, TÜBİTAK’ın,  Üniversiteler bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri 

(BAP) Komisyonlarınca desteklenen projeler ile COST aksiyonlarına katılımı 

yürürlükten kaldırmış olması sebebiyle, “BAP-COST (BC kodlu)” proje türünün Bilim 

İnsanı Portalından kaldırılmasına karar verildi.  

 

3. “Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri tamamlayıcı destek (“M” kodlu) veya 

doktora (“D” kodlu) olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir” koşulunu 

sağlayacak şekilde; Standart (P kodlu), Doktora (D kodlu) ve Tamamlayıcı destek (M 

kodlu) projelerinin destek miktarlarının 2017 yılında aşağıda belirtildiği şekilde 

uygulanmasının devam edilmesine karar verildi. 

 

a. Proje yürütücülerinin ilk 3 proje yılı kapsamında değerlendirilecek olan Standart (P 
kodlu) ve Doktora (D kodlu) proje başvurularının yıllık bütçe tavanlarının KDV dahil 
42.000 TL, sonraki proje yılları için ise yıllık KDV dahil 36.000 TL olarak 
uygulanmasının devam edilmesine karar verildi.  
 

b. Araştırmacı yetiştirmeye yönelik projeler olan Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politika Forumu (SPF) ve Teleiletişim ve 
Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi Projesi 
(TAM) çerçevesinde tam zamanlı doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanların, 
Standart (P kodlu) proje başvurularının yıllık KDV dahil bütçe tavanının 36.000 TL 
olarak uygulanmasının devam edilmesine [yıllık KDV dahil minimum Standart (P 
kodlu) proje bütçe tavanı] karar verildi.  
 

c. Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projelerinin proje bazında ve gerçek girdiler göz 
önüne alınarak aşağıdaki oranlar ile desteklenmesinin devam edilmesine;  

 

i. Yürüyen birinci M kodlu proje toplam bütçesi; dış kaynaklı proje sözleşmesinin 
toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, 
yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş, bölüm/dekanlık/rektörlük 
hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve 
yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır; ancak dış kaynaklı proje 
sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam 
bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması 
durumunda yıllık KDV dahil 36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P 
kodlu) proje bütçe tavanı]  olarak uygulanmasının devam edilmesine; 

 

ii. Yürüyen ikinci M kodlu proje toplam bütçesi; dış kaynaklı proje sözleşmesinin 
toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, 
yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacıya maaş, bölüm/dekanlık/rektörlük 
hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve 
yıllık KDV dahil 45.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır; ancak dış kaynaklı proje 
sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam 
bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması 
durumunda yıllık KDV dahil 36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P 
kodlu) proje bütçe tavanı] olarak uygulanmasının devam edilmesine; 

 

karar verildi. 



 

4. 2017 yılında, Start Up (SUP Kodlu) projelerinin toplam proje bütçe tavanının KDV dahil 

175.000 TL olarak uygulanmasının devam edilmesine karar verildi. 

 

5. 2017 yılında “Yayın Basım Desteği” nin, her bir yürüyen proje için yılda en çok bir 

kez olacak şekilde, söz konusu yayının basılmak üzere kabul edilmiş olması şartıyla 

(Kitap basımı için kabul yazısına ilave olarak telif örneği de istenir.), %25 ek bütçe 

imkânı içinde ek bütçe talebi ile (Start-Up (SUP Kodlu) projelerde proje başvurusunda 

bütçelendirilmelidir.), aşağıda belirtilen destek tavanları dahilinde (destek miktarı, 

kitap ve kitap bölümlerinin baskı ve dağıtım (printing ve distribution) ücretleri hariç 

olacak şekilde) uygulanmasının devam edilmesine karar verildi. 

 

 Uluslararası makale ve uluslararası kitap bölümü için 1.350 USD,  

 Uluslararası kitap için 1.750 USD,  

 Ulusal kitap için ise 1.000 TL  

 

6. 2017 yılında, “Araştırmacı Personel Çalıştırma” kapsamında, doktora sonrası 

araştırmacıların ve Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin SGK’lı olarak en fazla 6 yıl 

çalıştırılabilmelerine devam edilmesine; araştırmacı personel çalıştırma kalemi 

kapsamında çalışanlar için aylık ödenebilecek en az ve en çok brüt ücretin resmi 

makamlarca tespit edilmesinin ardından BAP Komisyonu tarafından 

belirlenmesine karar verildi. 

 

7. 2017 yılında “Anketör Saat Ücreti” tavanının 12 TL/Saat olarak uygulanmasının 

devam edilmesine karar verildi. 

 

8. 2017 yılında “Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği” yıllık bütçe tavanının, başvuru 

esnasında yıllık proje bütçe tavanlarını veya proje devam ederken %25 ek bütçe 

imkanını aşmayacak şekilde ABD ve uzak ülkelerden davet edilen misafir 

araştırmacılar için toplam 8.000 TL (%20 gelir vergisi kesintisi yapılır.); Avrupa ve 

yakın ülkelerden davet edilen misafir araştırmacılar için ise toplam 6.000 TL (%20 

gelir vergisi kesintisi yapılır.) ve huzur hakkı bedelinin en fazla 1.000 TL olarak 

uygulanmasının devam edilmesine karar verildi. 

 

9. 2017 yılında “Yurt Dışı Arazi/Saha Çalışmaları” için bütçenin başvuru esnasında 

talep edilmesi uygulamasına devam edilmesine ve bütçe tavanının yıllık proje destek 

tavanlarını aşmayacak şekilde 12.000 TL olarak uygulanmasının devam edilmesine 

karar verildi. 

 

10. 2017 yılında yalnızca D kodlu projeler kapsamında ilgili doktora öğrencisinin “Yurt 

Dışı Arazi/Saha Çalışmaları” için bütçenin başvuru esnasında talep edilmesi 

uygulamasına devam edilmesine ve bütçe tavanının yıllık proje destek tavanlarını 

aşmayacak şekilde 6.000 TL olarak uygulanmasının devam edilmesine karar verildi. 

 

11. 2017 yılında proje bütçesinin hizmet, yazılım, makine teçhizat ve tüketim 

kalemlerinden 10.000 TL’nin üzerinde talep edilecek her bir alım için 



şartname/malzeme istem listesi ve proforma fatura istenmesi uygulanmasına 

devam edilmesine karar verildi. 

 

12. 2017 yılında “Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği” nin yıllık proje bütçe tavanı ve %25 

ek bütçe imkanı dışında seyahat ek bütçesi olarak verilmesine devam edilmesine; yol 

masrafları, kayıt ücreti ile gündelik ve konaklama giderleri tavanlarının aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. 

2017 ABD ve Uzak Ülkeler Avrupa ve Yakın Ülkeler 

Yol 1.350 USD 650 USD 

Gündelik ve Konaklama 1.000 USD     1.000 USD 

Kayıt 750 USD 750 USD 

 

13. Çok Disiplinli (R kodlu), Altyapı (S kodlu), İleri Teknoloji Geliştirme ve Uygulama 

Projeleri (TUG kodlu) ile Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu) 

proje başvuruları için bilgilendirmenin Mayıs 2017 de yapılmasına karar verildi. 

 


