KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI (A4 PROJE)
ESASLARI
Üniversitemizi temsilen Bilimsel Etkinliklere katılan akademik personelimize bildiri ile katılmak koşulu ile
yılda bir kez ulusal ve bir kez uluslararası etkinlik katılım desteği sağlanır. Bildiri başına en fazla bir
akademisyen destekten faydalanabilir.
Uluslararası etkinlik katılımları için Doçent ve Profesör ünvanlı öğretim üyeleri hariç YDS ve/veya eşdeğer
yabancı dil puanından en az 65 puan veya dengi bir puan almış olmalıdır. Yurt içinde düzenlenecek olan
uluslararası etkinliklerde Türkçe de sunum dilleri arasında ise yabancı dil puanı aranmamaktadır. (Ulusal
etkinlik katılım desteği sağlanacaktır.)
BAP tarafından destek sağlanacak olan etkinlikler için Bilimsel Araştırma Projelerine başvurunun Akademik
Personel Bilgi Bankası’ndan (http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr) iki hafta önce yapılmış ve onaylanmış
olması gerekir.
*** 01.01.2018 Tarihinden itibaren uygulanacak olan destek miktarları aşağıdaki gibidir:
• Yurtiçinde yapılan ulusal bilimsel etkinlikler için;
• Katılım, yol gideri ve gündelik karşılığı
Sözlü Sunumlarda en fazla 1.000,00 (Bin) TL’ye
Poster Sunumlarında en fazla 300,00 (Üçyüz) TL’ ye kadar destek sağlanır.
• Yurtdışında veya Yurtiçinde yapılan uluslararası statüdeki bilimsel etkinlikler için;
• Katılım, yol gideri ve gündelik karşılığı olarak
Sözlü Sunumlarda Yurtiçi ve Avrupa ülkeleri için en fazla 1.000 (Bin)Euro’ya,
Poster Sunumlarında en fazla 500 (Beşyüz) Euro’ya kadar destek sağlanır,
• Katılım, yol gideri ve gündelik karşılığı Deniz aşırı ülkeler (ABD ve Uzakdoğu) için,
Sözlü Sunumlarda en fazla 1.500 (Binbeşyüz) USD’ye
Poster Sunumlarında en fazla 750 (Yediyüzelli)USD’ye kadar destek sağlanır,
• Katılımlarda gündelik için ödenecek tutar destek miktarının %30’unu geçemez.
• Katılımcıların Rektörlük görevlendirme onayının “Katılım ücreti, yol gideri ve gündeliğinin
Üniversitemiz Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Projesi (A4 Projesi) bütçesinden
karşılanarak” şeklinde alınması gerekmektedir.
• Bilimsel etkinliklere katılımı desteklenen araştırmacıların etkinlik sonrası bir ay içinde katılım belgesi
ile beraber katılım ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, çalışmanın tam metnini ve seyahat
faturalarını ibraz etmesi gerekir, bu süre sonrasında yapılan başvurular için ödeme yapılmayacaktır.
• Yabancı dildeki belgeler ( Katılım sertifikası, fatura vb.) Türkçe çevirileri ile birlikte ibraz edilmelidir.
• Kıbrıs’ta gerçekleşen etkinlikler için de Yurtiçi Ulusal / Yurtiçi Uluslararası destek üst limitleri geçerlidir.
** Bir önceki yılda iki ve daha fazla SCI kapsamlı yayını olan akademisyenlere (+1) uluslararası etkinlik
katılım desteği sağlanır. (yayında ismi geçenlerden, yalnızca bir kişi bu haktan yararlanır)
** TÜBİTAK projesi (kurumumuzdan yürütülen) kabul edilen proje yürütücülerine, proje sonuç raporunun
kabulünden sonra (+1) uluslararası etkinlik katılım desteği sağlanır. (Bir yıl içinde kullanılmalıdır)

