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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2016 tar�hl� ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları
B�l�msel Araştırma Projeler� Hakkında Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“o) Burs�yer: Yükseköğret�m kurumlarında, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve
gel�şt�rme projeler� dışında yürütülen b�l�msel araştırma projeler�nde proje kapsamında burslu görevlend�r�lecek tezl�
yüksek l�sans veya doktora programlarındak� öğrenc�y�,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Özel hesapta �zlenen tutarlar (öz gel�r ve haz�ne yardımı), proje süres� �le sınırlı olmak üzere b�l�msel

araştırma projeler� �ç�n gerekl� olan sözleşmel� olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve h�zmet alımları tüket�m
malları ve malzeme alımları, dem�rbaş alımları, mak�ne ve teçh�zat alımları �le b�l�msel araştırma projeler� �ç�n gerekl�
d�ğer g�derler�, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve gel�şt�rme projeler� dışındak� projeler
kapsamında görevlend�r�lecek tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarındak� öğrenc�lere ver�lecek bursları
karşılamak üzere kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğe 13 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� maddeler eklenm�şt�r.
“Burs�yer başvuru şartları
MADDE 13/A – (1) Burs�yerlerde aşağıdak� şartlar aranır:
a) Türk�ye’de �kamet etmek.
b) Kırk yaşından gün almamış olmak.
c) B�r kurum veya �ş yer�nde çalışmıyor olmak.
ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurt�ç� l�sansüstü burs programı burs�yer� olmamak.
d) Aynı dönemde başka b�r projede burs�yer olmamak.
Burs�yer seç�m�nde uyulacak �lkeler
MADDE 13/B – (1) Proje kapsamında görevlend�r�lecek tezl� yüksek l�sans ve doktora programındak�

öğrenc�lere 3/3/2004 tar�hl� ve 5102 sayılı Yüksek Öğren�m Öğrenc�ler�ne Burs, Kred� Ver�lmes�ne İl�şk�n Kanun
hükümler�ne tab� olmaksızın burs ver�l�r.

(2) Burs m�ktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezl� yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�ne ödenmekte
olan aylık burs m�ktarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından bel�rlen�r.

(3) Burs m�ktarı �se üst sınır d�kkate alınarak Kom�syon tarafından bel�rlen�r.
(4) Burs�yerlere, bel�rlenen burs m�ktarı görev yapılan ayı tak�p eden ay �çer�s�nde proje bütçes�nden öden�r.
(5) B�r projede en fazla �k� burs�yer görevlend�r�leb�l�r. Ancak projeden ayrılan burs�yer yer�ne aynı şartlarda

yen� b�r burs�yer görevlend�r�leb�l�r.
(6) B�r burs�yer aynı anda b�rden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe g�rd�kten sonra

görevlend�r�len burs�yer sayısı artırılamaz.”
MADDE 4 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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