
YALOVA ÜNİVERSiTESİ

BİLiMSEL ARAŞTIRMA PRoJELERi KOoRDiNATöRLÜĞü
PROJE GÖREVLE N DiRME LERiNE iLişKiN EsASLAR

l- BütÇe imkanları göz önüne alınalak ploje stiresinte öğetim elemanı her yıl için en fazla bir kez yuıdışı ve bir
kez. yurtiçj destek talebinde bulunabilir, proje kapsamında yapılacak seyahat sayısı T.c. yALovA
üNiVERSiTESİ \,IJRTiÇi VE YURTDIŞI AKADEMiK PERsoNEL cönpvipl,ıoİnüE YöNERGESİ,nde
belirti|en kısıtlamalara tabiidir. Proje kapsamında yapı|acak olan ülke içi saha araştırmaları veya ülke sınırları
iÇerisinde mevcut olmayan cihazlarda gerçekleştirilecek analizler için yapılacak seyahat harcamalarında bu
esasların l'inci Ve 4'ilncü maddesindeki sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu seyahat halcamaları öntesinde BAp
komisyonundan onay ahnması gereklidir.

2- Bilimsel toPlantllarda sözlü sunum veya sanat çahşması yapmak üzere, çalışmada birden fazla proje çalışanı
olması durumunda alnı anda proje ekibinden sadece bir kişiye maddi destek sağlanır. LisansüStü tei projelerinde
ÇalıŞan öğenciler, poster Veya sözlü sunum için proje bütçesinde ),urt içi Yeya }urt düşı seyahat desieğinden
4'üncü maddedeki sınırlamalar çerçevesinde en fazla bir kez faydalanabilirler.

3- Yurt iÇi ve yuıt dıŞı bilimsel loplantllarda sözlü sunum veya sanai çalışması için ödenecek yolluk, yevmiye,
konaklama ve katılım ücreti BAP bütçesinden ödenecek ise görevlendirmesi yapılacak oğetim elernanİnın ilğili
proje ekibinde bulunması ye görevlendirmenin bu proje içeriği ile ilişkili olması gerekir.

4- BAP koordinatörlüğü taraflndan desteklenen projelerin bütçelerinden, bilimsel toplanilarda sözlü sunum
(lisansüstü öğrenciler için sözlü veya postel sunumu) veya sanat çahşması yapacak oğretim elemanlaıına tek
seferde ödenecek giderler için belirlenen (yolluk, yevmiye, konaklama ve katılım ücreti) üst snırlar (TL):
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Senato: 21.05.2020/179 Madde: 7'nin ekidir.

o Amerika, Awstralya ye Uzak Doğu ülkeleri için
. A}rupa ve diğer kıta ıiIkeleri için
ı I(kTc ve yurt içi için

Bilimsel bir etkinlik için proje bütçesinden seyahat desteği kullanan bir pıoje çalışanı, ayrıı etkinlik için başka bir
birimden veya projeden destek alamaz.

5- GidiŞ dönüŞ tarihleri etkinliğin sUresi ile düzenlendiği yer dikkate alınarak belirtenir. Buna göre Jun içi
göIevlendirmelff ile Avnıpa Ülkeleri ve Tiiık Cumhuriyet|eri için etkinliğin tarihinden bir gun o'nce 6ir gtın
sonra; ABD, Avustralya Ve UZak Doğu ülkeleri için etkinliğin tarihinden iki gün önce, iki gun sonrası için yo|
izni verilir.

6- Yurt iÇi ve yurt dıŞı görevlendirrne formundaki mevcut bilgilerin (birim, bölum, gidilecek ülke/şehir,
etkinliğin konusu ve bildiri isrni, ulaşım araçlaıı "otobüs, uçak, tren, yapur vb.", etkinlii tarihi, gidiş-dönüş
tarihi, ilgili yılda kaçıncı kez katıldığı ile aldüğı destek miktarı vb.) tam olarak doldurulması geretiİ.İtsit uııgi
nedeniyle sonradan yapülacak talepler değerlendirmeye alınmaz.

7- l Ocak 2019 Yılı ve sonrasında başvurusu yapılan ve kabul edilen bilimsel araştırma pğeleri bu esaslara
tabiidir.
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