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YALOVA ÜNiVERSİTESİ
BiLiM§EL ARAŞTıRMA PRoJELERİ KooRDiNAröRLüĞü

PRoJE GÖREvLENDİRMELERıNE iLışKiN EsAsLAR

l- Büıçe imkanlaİt göz önüne allnarak proje süresince öğretim elemanı her yıl için en fazla bir kez yundlşı ve
bir kez yurtiçi destek talebinde bulunabilir. Prqe kapsamında yapılacak sevahat sayısı T.C. YALOVA
üNiVERSirEsi YURTiÇİ VE YURTDlŞI AKADEMiK PERsoNEL GöREVLaNDiRME YöNERCEsİ,ndc
belirtiIen kısıt|ama|ara tabiidir. Proje kapsamında yapılacak olan saha araştırmalart veya üIke sınır|arı içerisinde
mevcut olmayan cihazlarda gerçek!eştirilecek ana|izler için yaptlacak seyahat harcamalarında bu esasların l'inci
ve 4'tıncü maddesindeki sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu seyahat harcamalarl öncesinde BAp
komisyonundan onaı, alınması gereklidir.

2- Bilimsel toplantllarda sözıü sunum veya sanat ça|ışması yapmak üzere, çalışmada birden fazla prqe
ÇalıŞanı oIması durumunda aynl anda proje ekibinden sadece bir kişiye maddi deslek sağlantr. Lisansostıı tez
projelerinde çal|şan öğrenciler, poster veya sözlü §unum için proje bütçesinde vun içi veya yurt dışl seyahat
desteğinden 4'ü]ncü maddedeki slntr|amalaı çerçevesinde en fazla bir kez faydalanabilir|er.

3- Yun içi ve yurt dışt bilimsel toplanıılarda 5özlü sunum veya sanaı çalışması için ödenecek }olluk.
yevmiye, konaklama ve katılım ücreti BAP bütçe§inden ödenecek ise görevlendirmesi yapılacak öğreıim
elemanünın ilgili proje ekibinde bulunması ve görevlendirmenin bu proje içeriği i|e ilişkili olmİsı gerekir.

4- BAP koordinaıörlüğu taraflndan desteklenen projelerin bütçelerinden, bilimsel toptantılarda sözlu sunum
(|isansüstO öğrenciler iÇin sözlO veya poster sunumu) veya sanat çalışması yapacak öğretim elemanlarına ıek
seferde &lenecek giderler için belirlenen (yolluk. yevmiye. konak|ama ve kaıtım i]creti) üst stnırlar (Tt.). Ek_|

_ . Bilimsel bir elkinlik için proJe bütçesinden s€yahat desteği kullanan bir proje çalışanı. a}nt etkintik için başka
bir birimden veya projeden destek alamaz.

5- GidiŞ dönüŞ tarihleri etkinliğin süresi ile düzenlendiği ),er dikkat€ alınarak belirlenir. Buna göre yun içi
göreYlendirmelff ile Avnıpa Üıkeleri ve Türk cumhuriyetleri için etkinliğin tarihinden bir gun o-n". ti. gtin
sonra; ABD, Avustralya ve uzak Doğu ülkeleri için etkinliğin tarihinden iki gün önce. iki giin sonrası için-yol
izni veriIir.

. .6. . 
Yyn iÇi ve yurt d|şı görevlendirme formundaki mevcut bilgilerin (birim. bölüm, gidilecek ulkelşehir.

etkinliğin konusu ve bildiri ismi, ulaştm araçlaıı "otobüs. uçak_ tıen. vaprır vb,". etkinlik tarihi. gidiş-jönuş
tarihi. ilgili yılda kaÇıncı kez kanldığı ile aldığı destek miktan vb.) tam olarak doldurulması gerekir.-Eksik biıgt
nedeniyle sonradan yapılacak talepler değerlendirmeye alınmaz.

7- l ocak 20|9 ıarihinden sonra kabuledi|en bi|imsel araşıırma projeleri bu esaslaİa tabiidir.
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"Yalova Üniversitesi Bilimsel Ar8Ştlrma_Projelcri Koordinstörlüğü Projf Görevlendirmelerinc ilişkin E§a§lar,,ın 4. Msdde§i uyarınca
U}gulanacak Bilim§el Arsşttrms Projeleri (;örevlendirmelcri De§ıel Mikiarları

Yolluk, Yevmiye, Konaklama ve Katıllm için verilecek Toplam Ücret

- Yasal yolluk (gidiş-dainüş uçak) f
- Yasal Yevnıiyc ı
* Kaılllm (500-TL)

ü(rfalcri.
- Yasal Yolluk (gidiş_dönüş otobtls, vapur, tren) f
- Yasal Yevıniye ı
*Katlılm (500_TL)

0crelleri.

*Vossl Yolluk (gidiş-dönıış otobüs, v8pur, tren) d|şlnda talcpedilcn ıak§i ücr.ıillill
ödcnolete(cği i, tıtlirtiltı ulaşlm araçları <lışınıla yapılatali zorunlıı ıılaşlnıln isc
tonlu ıa§lna ala(larl iIc tapllnıa§|nl.

* I- Bılİmset AruŞıımo Projeıei btııÇaıinılen yopııacok gErcvlenıli.melere verılecek desıek mlkıaıtorı 2019 yılı ve sıınrasınıla *ubul eılilen prııjeter içinolup, SEzleŞmesi 2019 yılından iince imzalan ve holen ıleyom eılen pfoje biiıçesinden desıek ıoleP eıIilerek yopılatak göreyleuıirn e buu)'gulumaılon muarııf. a(^,iu" ı,t,
nu(

Sayim ORAL
Genel sekreter

Gidılecek Ülke ve kıta

Amerika Birleşik Devleıleri. Avu§traly8 ye
Uzak Doğu ülkcleri için

- Yasa| yolluk (gidiş-dönüş uçak, tren)
- Yasal Yevmiye
- yasal konaklama
- Kahllm

- Yasal yolluk (gidiş-dönüş uçak. ırcn)
- Yasal Ycvmiye
- yasal ktınaklama
- Katlllm

ücretlerine karştllk (2.00{l_TL)

ücretlerinc k8rşlllk (J.000-TL)

Avrupa ve diğcr kltalar için

KK'I('için

Yu rliçi için

* 2' Proje sEzleŞmesi kurum ılıŞı ile imlolonon ve llesıeği ıle kurum ılışı prııje büıçeıinılen soğlunaruk yopılaııık giiıevlenılirmeler bu uyg


