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YALoVA Üxivnnsirpsi
BiLİMsEL ARAŞTIRMA PRoJELERi KooRDİNATönı-üĞü

PROJE GÖREVLENDiRMELERİNE iLiŞKİN ESASLAR

l- BütÇe imkanlarl göz önüne almarak proje süresince öğretim elemanl her yıl için en fazla biI kez prtdüşı ve bil
kez_ yurtiçi destek talebinde bulunabilir, proje kapsamında yapılacak seyahat sayısı T.c. yALovA
üNiVERSiTESi YURTiÇi VE YURTDIŞI AKADEMk PERSoİEL GöREvirNoinıı,ıı YöNERGEsi,nde
belirti|en kısıtlamalara tabiidir. Proje kapsamında yapılacak olan ülke içi saha araştırmalan veya ülke sıntrlan
iÇelisinde meycut olmayan cihazlarda gerçekleştirilecek analizler için yapılacak seyahat haıcamalalında bu
esasların l'inci Ve 4'üncü maddesindeki sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu seyahat harcamalalı öncesinde BAP
komisyonundan onay alınmasI gereklidir.

2- Bilimsel toplantllarda sözlü sunum yeya sanat çalışması yapmak üzeIe, çalışmada birden fazla proje çalışanı
olması durumunda al,rıl anda pğe ekibinden sadece bir kişiye maddi destek sağlanıI. Lisansüstü tei projelerinde
ÇahŞan öğienciler, poster veya sözlü sunum için proje bütçesinde yuıt içi yeya )11ıt dışı seyahat desİeginden
4'ilncü maddedeki sınrlamalar çerçevesinde en fazla bir kez faydalanabilirler,

3- Yurt iÇi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda sözlü sunum yeya sanat çalüşmast için ödenecek yolluk, yevmiye,
konakIama ve katılım ilcreti BAP bütçesinden ödenecek ise görevlendirmesi yapılacak öğetim elemanİnın ilğili
proje ekibinde bulunması ve görevlendirmenin bu proje içeriği ile ilişkili olması gerekir.

4- BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerin bütçe|erinden, bilimsel toplantılarda sözlü sunum
(lisansüstü öğienciler için sözlü veya poster sunumu) veya sanat çalışması yapacak öğretim elemanlaıına tek
Sefelde ödenecek giderler için belirlenen (yolluk, yevmiye, konaklama ve katı|ım ücreti) üst sınlrlar (TL):

Amerika, Awstralya ve Uzak Doğu ülkeleri için
Avrupa ve diğer kıta ülkeleıi için
KKTC ve Yurt içi için

3000
2000
500

/

Bilimsel bir etkinlik için proje bütçesinden seyüat desteği kullanan bir pğe çalışanı, aynı etkinlik için başka bir
birimden veya projeden destek alamaz.

5- GidiŞ dönüŞ larihleri etkinliğin süresi ile dtizenlendiği yer dikkate alınarak belirlenir. Buna göIe yurt içi
görevlendirmeleı ile Avnıpa Ülkeleri ve Türk Cum]ıuriyetleri için etkinliğin tarihinden bir gun dnce Lir giın
sonra; ABD, AYustra|ya ve Uzak Doğu ülkeleri için etkinliğin tarihinden iki gün önce, iki gün sonrası için yol
imi veriIir.

6- Yıırt içi Ve yurt düşü görevlendirme formundaki mevcut bilgilerin (birim, bötüm, gidilecek ülke/şehir,
etkinliğin konusu ve bildiri ismi, ulaşım araçları "otobüs, uçak, tren, vapur vb.", etkinlik tarihi, gidiş-dönüş
tarihi, ilgili yılda kaçıncı kez katıldığt i|e aldığı destek miktarı vb.) tam olarak doldurulması gerekir. Eksik bilgi
nedeniyle sonradan yapılacak talepler değerlendirmeye a|ınmaz.

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