ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞI ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönerge; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ)’nde görev yapan
öğretim üyeleri, doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde, Eczacılık ve Veteriner Hekimliğinde uzmanlık
veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yurt dışı Bilimsel/Sanatsal/Kültürel
etkinliklere çalışmaları ile katılımlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesine ilişkin projeler ile ilgili usul
ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, ZBEÜ’de görev yapan öğretim üyeleri, doktora, tıpta ve diş
hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yurt dışı
Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinliklere katılımlarına yönelik proje önerilerinin değerlendirilmesi ile
ilgili genel ilkeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü ve 39 uncu
maddelerine, bu Kanun’un 4684 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesine, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu’nun 34 üncü maddesi’ne, 30.01.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14579
sayılı Bakanlar Kurulu kararına, 07.11.1983 tarih ve 18214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurt
içi ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile her yıl
Merkezi yönetim Bütçe Kanunu ekinde yer alan H-cetvelindeki gündelik tutarlarına, 26.11.2016 tarih
ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve Kısaltmalar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri
mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek
mahiyette ve alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe
odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan bilimsel esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen Araştırma-Geliştirme projesini
b) Atıf: Bir esere, farklı yazar ya da yazarlara ait başka bir eserden alıntı yapılmasını,
c) BAP: Bilimsel Araştırma Projelerini,
ç) BAPSİS: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Başvuru Otomasyon Sistemini,
d) Başlıca Yazar: Tek yazarlı veya danışmanlığı yapılan lisansüstü öğrenci veya öğrenciler ile
birlikte yazılmış makaledeki (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir)
yazarı,
e) Bildiri: Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak
düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği
bilimsel toplantılarda araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili orijinal bir konuda, bilimsel yenilik
getirmek suretiyle, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezleri ve özgün bir buluşu ortaya koyarak sunmak
üzere, bilimsel bir dille hazırlayıp sundukları tam metin veya özet olarak yayımlanan poster ya da sözlü
sunumu,
f) Bilimsel/Sanatsal/Kültürel Etkinlik: Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı,
özgün eser ve performansların sergilendiği, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu,
yurt dışında düzenlenen kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, konser, fuar,
gösteri, dinleti, resital, festival, sergi, bienal, trienal, atölye çalışmaları, tasarım, yarışma ve bilimsel
toplantılar gibi bilim/seçici kurulu olan ve hakemli kısa süreli uluslararası etkinlikleri,
g) BOREN: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nü,

ğ) COST: Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği (European Cooperation in Science and
Technology)’ni,
h) DOI: Dijital Nesne Tanımlayıcı Numarası’nı,
ı) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
i) NIH: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health)’ni,
j) NSF: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Vakfı (National Science Foundation)’nı,
k) Ödül: Başvuru sahibinin, öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu kurum tarafından
verilenler hariç olmak üzere, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki, bilimsel veya sanatsal
faaliyetler dolayısıyla almış olduğu ödülleri,
l) Öğretim Elemanı: Bu yönergede, öğretim elemanı olarak proje yürütücülüğü yapabilecek
öğretim elemanı tanımlanmakta olup, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü,
Konservatuar, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde görev yapan
(Yabancı Uyruklu öğretim üyeleri de dahil) Profesör, Doçent, Dr. Öğretim üyeleri ile; doktora, tıpta ve
diş hekimliğinde, Eczacılık ve Veteriner Hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlilik eğitimini
tamamlamış araştırmacıları,
m) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
n) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü’nü,
o) Rektörlük: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
ö) SANTEZ: Sanayi Tezlerini,
p) Senato: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu’nu,
r) Sergi: Sanatsal niteliği haiz sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival veya gösterim
etkinliklerini,
s) Sorumlu Yazar: Makaleyi dergiye gönderen, diğer yazarlar adına sorumluluğu alan ve Telif
Hakkı Devri Formu’nda imzası bulunan kişiyi,
ş) Tasarım: Öğretim elemanının kendi alanı ile ilgili olan bir sözleşme uyarınca uygulanmış ve
ticarileştirilmiş endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj, iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda
(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı gibi bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim
veya taslağını oluşturan ulusal veya uluslararası tasarımı,
t) TEKMER: Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni,
u) TEKNOPARK: Teknoloji Parkı’nı,
ü) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi’ni,
v) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu,
y) TÜBİTAK Destek 1001: Temel Araştırmaya Yönelik Projeleri Destekleme Programı;
TÜBİTAK 1002: Hızlı destek programı; TÜBİTAK 1003: Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı; TÜBİTAK 1005: Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı;
TÜBİTAK 1505: Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı; TÜBİTAK 1512: Teknogirişim Sermaye
Desteği Programı BiGG: Bireysel Genç Girişim Programları’nı, TÜBİTAK 2209A: Üniversite
Öğrencileri araştırma Projeleri destekleme programı; TÜBİTAK 2209B: Sanayiye yönelik lisans bitirme
tezi destekleme programı; TÜBİTAK 2224-A-Yurt dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı;
TÜBİTAK 3001: Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı; TÜBİTAK 3501: Kariyer Geliştirme
Programı; 4004: Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı; 4005:Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
Programı; 4006: TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı; 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme
Programı; TÜBİTAK H2020: Horizon 2020 Programı; TÜBİTAK SANTEZ: Sanayi Tezleri Programı,
z) TTO: Teknoloji Transfer Ofisi’ni,
aa) UBYT: TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı’nı,
bb) ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’ni,
cc) Ulusal Patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda
buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patenti,
çç) Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki
üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap
yayımlamış yayınevini,
dd) Uluslararası Patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası araştırma
raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en az bir istemin
patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen
uluslararası kuruluşlar tarafından verilen patenti,

ee) Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten,
yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı
yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi,
ff) UNESCO: Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)’nu,
gg) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni,
ğğ) Web of Science Kapsamındaki Endeksler: AHCI (Sanat ve Beşeri Bilimler Endeksi-Art and
Humanities Index), SCI (Bilim Atıf Endeksi-Science Citation Index), SCI-Expanded (GenişletilmişBilim Atıf Endeksi-Science Citation Index-Expanded), SSCI (Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (Social
Sciences Citation Index)'ni,
hh) Yayın: Dergilerde yayımlanmış editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma
notu, özet ve kitap kritiği dışında alanında özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makaleyi,
ıı) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanı’nı,
ii) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
jj) Yönetim Kurulu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
kk) ZBEÜ: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışı Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikleri Değerlendirme ve Destekleme
Komisyon
Madde 5- (1) BAP Komisyonu; 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”e göre oluşturulan
komisyondur.
Katılım Şartları ve Kriterleri
Madde 6- (1) Öğretim elemanı her yıl için en fazla iki defa yurt dışı destek talebinde bulunabilir.
Yurt dışı etkinlikleri destekleme projelerinde, öğretim elemanının ilk başvurusunda ön koşul aranmaz.
Öğretim elemanı koşulsuz ilk başvuru hakkını kullandıktan sonra, bu maddenin 2. fıkrasındaki
şartlardan birisini sağladığı takdirde her yıl için bir defa yurt dışı etkinliklerini destekleme programından
faydalanabilir. Ancak, öğretim elemanının aynı yıl içinde iki defa yurt dışı etkinliklerini destekleme
programından yararlanması için bu maddenin 3. fıkrasındaki ek şartlardan birisini ayrıca sağlaması
gerekir.
(2) Koşulsuz ilk başvuru hakkını kullandıktan sonra yapılacak başvurularda ise, başvuru
tarihinden 1 (bir) yıl önceki tarihe kadar olan süre içerisinde öğretim elemanının;
a) Alanı ile ilgili ulusal/uluslararası alan endekslerince taranan hakemli bilimsel dergilerde 1 (bir)
adet tam metin araştırma makalesinin yayımlanması,
b) Ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap veya kitap bölümü yazması,
c) Ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü yapması,
ç) “Üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması” kapsamında
Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen öncelikli veya tematik konularda 1 (bir) adet tez danışmanlığı
yapmış olması,
d) Sözlü sunum ile katılacağı etkinliğin “TÜBİTAK 2224-A-Yurt dışı Bilimsel Etkinliklere
Katılma Desteği Programı’na” başvuru şartlarını sağlaması ve öncelikle TÜBİTAK’ın ilgili destek
birimine müracaat etmesi; TÜBİTAK başvuru şartlarını sağlamasına rağmen destek alamadığı durumda,
destek alamadığına dair TÜBİTAK belgesi ile birlikte BAP birimine başvurması,
e) TÜBİTAK 2224-A-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği alması durumunda, bu
programın başvuru koşulları ile aynı koşulları taşıyan başka bir etkinlikten katılım için kabul alması,
f) Bilimsel etkinliğe poster bildiri ile katılmak istediği için TÜBİTAK 2224-A-Yurt Dışı Bilimsel
Etkinliklere Katılma Desteği Programı’na başvuramadığı durumda, bu programa başvuru şartlarını
sağladığına dair belgeler ile birlikte BAP birimine başvurması,
g) TÜBİTAK 1001, 1003, 1505, 3501, H2020, SANTEZ, Avrupa Birliği Çerçeve Programları
(COST vb.), Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi, UNESCO
Araştırma/Hibe Projeleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Araştırma Projeleri, Atom Enerji Kurumu,

BOREN, NIH, NSF gibi kurum dışı ulusal veya uluslararası fonlardan desteklenen, süresi 12 (oniki)
aydan az olmayan, bütçesi en az 300.000,00 TL olan Ar-Ge projeleri için yürütücü olarak üniversite dışı
kaynaklara başvuru sonucu bilimsel değerlendirme süreçlerini tamamlamakla birlikte destek alamamış
olması
şartlarından birisi aranır.
(3) Öğretim elemanına başvuru tarihinden 1 (bir) yıl önceki tarihe kadar olan süre içinde
aşağıdaki şartlardan birisini sağladığı takdirde aynı yıl içinde 2 (iki) defa destek verilebilir. Öğretim
elemanının,
a) Alanı ile ilgili Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve
Su Ürünleri alanlarında etki faktörü 0.8 ve üzerinde; Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal,
Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Güzel Sanatlar için etki faktörü
0.5 ve üzerinde olan SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI endekslerince taranan dergilerde 1 (bir) tam metin
araştırma makalesi yayımlaması,
b) Uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde kitap yayımlaması veya kitap bölümü
yazması,
c) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan yabancı dilde kitap editörlüğü yapması,
ç) Sanatsal etkinlikler için ulusal/uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü
kayıtları yayımlaması,
d) Alanı ile ilgili olan bir sözleşme uyarınca ulusal/uluslararası bir tasarımı uygulaması ve
ticarileştirmesi,
e) Sanata katkı sağlayıcı nitelikte özgün yurt içi/yurt dışı bireysel veya grup/karma/toplu şeklinde
özgün eser, yorum çalışması, sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim vb etkinlikleri
yapması,
f) Alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar için YÖK yılın doktora tezi, TÜBİTAK Bilim Ödülü,
TÜBA Akademi Ödülü veya yurt dışı kurum veya kuruluşlardan uluslararası bilim ödülü almış olması,
g) Ulusal veya uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya
yarışmalarında eserlerine, mansiyon, hariç ulusal/uluslararası derece ödülü almış olması,
ğ) Patent, buluş ve yararlı model için yurt içi veya yurt dışı fikri mülkiyeti koruma sistemlerine
tescil yaptırmış veya ticarileştirmiş olması,
h) Tescillenmiş patent/faydalı model/tasarım haklarını TTO’nun taraf olduğu sözleşmeler ile
sanayi kuruluşlarına lisanslamış olması, haklarının ticarileşmesine yönelik firma kurması/ortak olması,
ı) TÜBİTAK 1001, 1003, 1505, 3501, H2020, SANTEZ, Avrupa Birliği Çerçeve Programları
(COST vb.), Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi, UNESCO
Araştırma/Hibe Projeleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Araştırma Projeleri, Atom Enerji Kurumu,
BOREN, NIH, NSF gibi dış kaynaklı proje programları kapsamında desteklenmiş, süresi 12 (on iki)
aydan az olmayan, bütçesi en az 300.000,00 TL olan projeler için yürütücü olması,
i) Uluslararası nitelikteki mesleki ve bilimsel kuruluşlar tarafından Türkiye dışında her defasında
farklı ülkelerde gerçekleştirilen ve en az beşincisi düzenlenen, alanıyla ilgili geniş katılımlı (en az 300
kişi) uluslararası bilimsel/sanatsal/kültürel/sportif etkinliklerden birini üniversitemiz himayesinde
ülkemizde düzenleyerek bu etkinliğin düzenleme kurulu başkanı olması,
j) “Web of Science” kapsamındaki dergilerde yapılmış yayın veya eserlerine başkaları tarafından
yapılan atıflarla elde edilen “Web of Science” veri tabanına göre “20” h-indeks değerine sahip olması,
k) YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında tez döneminde olan 2 (iki) adet doktora öğrencisi
danışmanlığı yapıyor olması,
l) Başvuru tarihinden geçmişe yönelik beş yıl üst üste, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik,
Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri alanlarında etki faktörü 0.8 ve üzerinde; Eğitim
Bilimleri, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri, Mimarlık, Planlama
ve Tasarım, Güzel Sanatlar için etki faktörü 0.5 ve üzerinde olan SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da taranan
dergilerde her yıl 2 (iki) adet tam metin araştırma makalesi yayımlaması,
m) “Web of Science” kapsamında yer alan alanıyla ilgili etki faktörü Eğitim Bilimleri, Fen
Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri alanlarında “4”
ve üzerinde; Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimleri alanlarında en az “2” ve üzerinde
olan bir derginin editörü olması,

n) “Web of Science” kapsamındaki SCI, SSCI, SCI-E ve AHCI’de taranan dergilerdeki
yayınlarının tümüne başkaları tarafından “Web of Science”, Scopus, Google Scholar ve diğer bilimsel
kabul gören atıf grupları ile ilgili veri tabanlarına göre bir önceki takvim yılında toplamda: Eğitim
Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
alanlarında en az “60”; Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimleri alanlarında en az
“40”; Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri alanında en az 20 atıf yapılmış
olması,
o) TÜBİTAK 1002, 1005, 3001 projeleri, TÜBİTAK 2209A ve 2209B öğrenci projeleri ile
TÜBİTAK 4004, 4005, 4006 ve 4007 kodlu Bilim ve Toplum Programlarından en az ikisinde yürütücü
olması
ö) TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programına (UBYT) göre ZBEÜ adresli
olmak şartıyla en az bir makalesinin Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat,
Orman ve Su Ürünleri alanlarında etki faktörü 4 (dört) ve üzerinde; Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk,
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Güzel
Sanatlar için etki faktörü 2 (iki) ve üzerinde olan SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da taranan bir dergide
yayımlanmasından dolayı yayın teşvik desteği alması,
p) Yurt dışı uluslararası nitelikte aralılıksız en az otuz yıl süre ile faaliyet gösteren alanıyla ilgili
bilimsel bir mesleki kuruluşun başkanı olması,
r) Ulusal/Uluslararası alanda arkeoloji, sanat tarihi ve antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum
tarafından desteklenen arazi projesi yöneticiliği yapması, ulusal/uluslararası bilimsel literatüre yeni bir
biyolojik tür, çeşit kaydı ve tarihi eser kazandırması veya bölge veya ülke geneli için kalitesi ve ünü
belirli bir coğrafi yöreye ait olan ürünleri adlandırmak için coğrafi işaretleme ile tescil ettirmesi,
s) Uluslararası yayınevleri tarafından alanında en fazla atıf almış olan makalesi için başarı ödülü
almış olması,
ş) Güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü ile
mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası
kuruluşlar) tarafından Planlama, Mimarlık, Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı, İç Mimari Tasarım,
Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Mimarlık temel alanındaki aynı çalışma veya eser nedeniyle verilen
mansiyon dışında farklı ödüller alması,
t) Her yıl Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliğine göre yapılan ve bir önceki yılın
akademik teşvik ödeneği yönetmeliğindeki faaliyet hesaplama tablosuna göre 100 (yüz) tam puan
alması,
u) TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG), KOSGEB Ar-Ge
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, melek yatırımcı, risk sermayesi vb. kaynaklardan
fon alan TEKNOPARK/TEKMER/Kuluçka Merkezlerinde şirket sahibi ya da ortağı olması ve en az iki
ürün geliştirmiş olması
şartlarından birisi aranır.
(4) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, koşulsuz ilk başvuru hakkı hariç, başvuru
tarihinden 1(bir) yıl önceki tarihe kadar olan süre içinde gerekli şartları sağlayarak 2 (iki) defa yurt dışı
etkinliğine katılma hakkını kullanan öğretim elemanları, son katıldıkları yurt dışı etkinlik tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl içinde, daha önce bu yönerge kapsamında aldığı yurt dışı etkinlik destekleri ile
sunulan bildiri veya sanat çalışmalarından SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI’de taranan dergilerde, diğer
ulusal/uluslararası hakemli dergilerde, ULAKBİM tarafından taranan dergilerde veya düzenlenen
etkinliğin kitapçığında tam metin makale yapmadığı veya ulusal/uluslararası yayınevlerince basılan
kitap veya kitap bölümü yayımlamadığı takdirde bir sonraki başvuru yılında yeni bir yurt dışı etkinlik
desteği projesine başvuramazlar.
Desteklenme İlkeleri
Madde 7-(1) Genel ilkeler;
a) Ülkemiz dışından herhangi bir üniversite/enstitü/araştırma kurumu vb. ile birlikte
düzenlenmeyen, yalnızca ülkemizdeki üniversiteler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından yurt dışında
düzenlenen etkinliklere destek verilmez.

b) Yurt dışı etkinliklerde e-poster sunumuna ve uzaktan haberleşme yöntemleri ile sunumu
yapılacak sözlü bildirilere destek verilmez.
c) Öğretim elemanlarının resital, kişisel sergi, konser, festival ve yarışma gibi etkinliklere
bireysel katılımları desteklenir. Grup/karma/toplu olarak katılımlarda ilgili etkinlik için belirlenen
destek miktarı öğretim elemanı sayısına bölünür. Aynı eser ile farklı zamanlarda gösterilen etkinlikler
için en fazla bir defa destek verilir.
ç) Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinliğin yurt dışında bir üniversite, mesleki ve bilimsel kurum
veya kuruluş tarafından veya bunlarla ortaklaşa olarak uluslararası boyutta düzenlenmesi gereklidir.
Etkinliğin ortak düzenlenmesi durumunda davet veya kabul yazıları ortak düzenleme kurulu
başkanlarının imzası ile hazırlanmış olması gerekir. Uluslararası etkinliğin Türkiye’de düzenlenmesi
veya ulusal bir etkinliğin Türk Üniversiteleri ve kurum/kuruluşları tarafından yurt dışında düzenlenmesi
durumunda destek verilmez. İnternet sayfasında sunum dili seçeneği olarak diğer dillerin yanında
“Türkçe”nin de belirtildiği etkinliklere katılım için destek verilmez. Etkinliğin kişisel etkinlik veya
kurumların görevleri dahilindeki faaliyetleri ile ilgili olması durumunda destek verilmez. Etkinliğin yurt
dışında alanında önde gelen mesleki kuruluşlar tarafından düzenlenmesi gereklidir. Bilimsel bir dergi
veya bu derginin yayınevi tarafından düzenlenen yurt dışı etkinlikler desteklenmez.
d) Destek verilecek yurt dışı etkinliğin, yurt dışında üniversite, mesleki ve bilimsel kurum veya
kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenmesi durumunda, yurt dışındaki farklı üniversitelerden (Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti hariç olmak üzere) veya farklı kurum ve kuruluşlardan uluslararası
düzenleme/bilim/hakem/jüri/seçici vb. kurullarına sahip olması, düzenleme veya bilim/sanat kurulunun
en az % 60’ından fazlasının yurt dışından üniversite/enstitü/araştırma kurumlarındaki yabancı bilim
insanlarından oluşması, kurullarda, davetli konuşmacılar veya sözlü sunum yapanlar arasında en az altı
farklı ülkeden akademik/sanatsal niteliğe sahip bilim insanlarının bulunması, geniş katılımlı ve
uluslararası bir niteliğe sahip olması gerekir. Etkinliğin kurullarında ve davetli konuşmacılar veya sözlü
sunum yapanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Kuzey ve Batı Avrupa,
Doğu Asya Ülkelerinin birkaçından bilim insanlarının bulunması gerekir. Etkinliği düzenleyen ortak
üniversite, mesleki ve bilimsel kuruluşların herbirinin bilgilerine doğrudan erişilebilir internet adresleri
olması gerekir.
e) Üniversitemiz kadrosu dışında veya kadrosunda olup ÖYP kapsamında eğitim gören araştırma
görevlilerinin Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinliklere katılımı BAP tarafından desteklenmez.
f) Proje yürütücüsünün başvuru tarihinde Türkiye’de bulunması gerekir. Başvuru tarihleri
içerisinde öğrenim/araştırma/çalışma vb. nedenlerle yurt dışında bulunanlar başvuru yapamaz.
g) Etkinliğin hakem/jüri/seçici vb. kurullarına sahip olması; düzenli olarak her yıl veya belirli
aralıklarla (örneğin iki yılda bir) olmak üzere bildirinin tam metnin basılması durumunda en az 3.
(üçüncü) kez, bildiri özetlerinin basılması halinde ise etkinliğin en az 5. (beşinci) kez düzenleniyor
olması gerekir. Bildirilerin ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde veya etkinlik kitapçığında
yayımlanma sürecinin tanımlanması gerekir.
ğ) Bilimsel programı 1 (bir) gün veya daha az olan etkinlikler için destek verilmez.
h) Aynı etkinlik için bir kişi birden fazla destek alamaz. Etkinlikte sunulan bildiri veya eserde
birden fazla öğretim elemanının isminin yer alması durumunda, sadece etkinliğe katılmak üzere başvuru
yapan öğretim elemanına destek verilir. Bildiri veya eserde adı bulunan diğer öğretim elemanları aynı
bildiri/eser ile herhangi bir yurt dışı etkinliğine katılım için destek başvurusunda bulunamaz.
ı) Herhangi bir nedenle sunumun yapılmadığı belirlendiğinde proje iptal edilir ve ödeme
yapılmaz.
i) Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinliğe katılım için üniversitenin farklı birim veya kaynaklarının
sadece birinden yararlanılabilir.
j) Öğretim elemanı yurt dışı etkinlikleri destekleme başvurusu kapsamında, yolluk, günlük
yevmiye ve etkinlik katılım ücreti giderleri ilgili bütçe tertibi kodlarından karşılanarak görevlendirilir.
k) Süresinde kullanılmayan destek bir sonraki yıla devredilemez.
l) Belirli bir tematik alana odaklanmayan, birbiri ile ilgisi olmayan konu başlıklarını içeren,
birçok bilim alanını programına alan (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Mühendislik, Spor,
Teknoloji, Eğitim Bilimleri vb.) veya akademik niteliği az veya olmayan etkinliklere destek verilmez.
m) Öğretim elemanlarının katılacakları Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinlikler uluslararası
nitelikte olmakla birlikte, ilgili kişinin bilim alanı, doktora veya doçentlik alanı ile ilişkili olmalıdır.
Kendi bilim/sanat alanı dışında yapılacak sunumlar kabul edilemez.

n) Bütçe imkânlarının yetersiz olması durumunda öncelikli olarak bir önceki yıl içerisinde destek
programından faydalanmamış olan, akademik faaliyet puanı (ilgili yılın akademik teşvik ödeneği
yönetmeliğindeki faaliyet hesaplama tablosuna göre) yüksek olan öğretim elemanlarına öncelik tanınır.
o) Desteklenmesine karar verilen proje sahiplerine, etkinliğe katılımı için yolluk, Avrupa, Afrika
ülkeleri, Ortadoğu ve Asya Ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Türk cumhuriyetleri için en fazla 3 (üç) gün;
Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Güney Kore,
Japonya, Malezya, Singapur, Tayland gibi Asya-Pasifik ülkeleri için en fazla 4 gün yevmiye ve katılım
ücreti şeklinde destek verilir.
ö) Yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan bilimsel etkinliklere
katılımlar, yurt dışı destekleri projesi kapsamında değerlendirilmez.
p) BAP birimi bütçesi dışında başka kurum ya da kuruluşlardan destek alanlar, belgesi eksik
olanlar desteklenmez.
r) Yönergede ifade edilen destekler mali mevzuat veya tasarruf genelgeleri hükümleri saklı
kalmak şartıyla verilir. Ödenek olmaması halinde destek verilemez, bir sonraki seneye devredilemez.
s) Etkinlik desteği için BAP birimine başvuruda bildirilerin özeti kabul edilmez, tam metinlerin
sunulması gerekir (yurt dışı etkinliklerin başvurusunda özetin sunulmasının yeterli olması veya etkinlik
kitapçığında bildirinin sonradan tam metin veya özet olarak basılacak olması, BAP birimine proje
başvurusu esnasında bildirinin tam metin olarak verilmesi koşulunu değiştirmez).
ş) Öğretim elemanı son 2 (iki) yıl içinde akademik etik ihlal ile ilgili herhangi bir ceza almamış
olmalıdır.
t) Bildiri veya özgün eser, tasarım veya performansın bilim/sanat kurulu, jüri veya hakemler
kurulu tarafından kabul edildiğini gösterir kabul belgesi bulunmalıdır. Etkinliğin bilim/sanat kuruluna
sahip olması, etkinliğin “hakemli” olduğu anlamına gelmez. Hakemli etkinliğin beyanı için kabul
yazısında bildiri ya da eser kabulünün en az “....” hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra ya da
bilim/sanat/hakem/seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren ibarelerden en az
birinin belirtilmesi veya etkinlik internet sayfasında bildiri ya da eser kabulünün hakem değerlendirme
sürecine dair bilgi bulunması gerekir.
u) Yurt dışı etkinliklerini destekleme programı kapsamında, ön şart olan kurum dışı projelerinin
süresi ve bütçesi, dergilerin etki faktörleri ile h indeks değerleri her yıl BAP komisyonu tarafından
yeniden belirlenerek ilan edilir.
ü) Katılım desteği istenen Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinliklerde adres olarak ZBEÜ
gösterilmelidir ve BAP birimi tarafından desteklenen ilgili projenin numarası yayınlarda teşekkür
bölümünde belirtilmelidir. Daha önce katılım desteği aldığı etkinliklerinde üniversite adresi ve ilgili
proje numarasını belirtmeyen öğretim elemanına 2 yıl süre ile yurt dışı etkinliklere katılım desteği
verilmez.
v) Poster veya sözlü bildirinin özetinde veya tam metninde yazar isimlerinin altında; dip not
olarak özetin sol alt bölümünde veya tam metin bildiride teşekkür bölümünde ZBEÜ adres olarak
“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit University ya da University of
Zonguldak Bülent Ecevit” ifadelerinden birinin yer alması gerekir.
y) Basılan kitap, kitap bölümü veya yayımlanmış kitap editörlüğünde ise kapakta, iç sayfada,
yazar isimlerinin altında veya ilk sayfada dip not vb. olarak ZBEÜ adresinin yer alması gerekir.
z) Sanatsal/Kültürel etkinliklere bireysel ya da grup/karma/toplu olarak hazırlanmış bir özgün
eser, tasarım ya da yorum çalışmaları ile katılım durumunda eserin kendisinde, eseri tanıtan yazılı veya
basılı materyalde (kitapçık, broşür, afiş vb.), işitsel ve görsel kayıtta, etkinlik katılım, başarı ve teşekkür
belgelerinde ZBEÜ adresinin yer alması gerekir.
aa) Sözlü veya poster sunumun tam metni, yabancı dilde özetleri ve ayrıca Türkçe özetlerinin
proje önerisi başvuru formuna açıkça yazılması gerekir.
bb) Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü vb üzerine sunum dili Türkçe olma
zorunluluğu olan yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere, tam destek miktarının en fazla yarısı
kadar destek verilir.
cc) Başvuru için koşul olan makalenin veya makalelerin yayımlanmış olması gerekli olup kabul
yazısı veya DOI numarası ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Editöre mektup, özet, olgu sunumu,
vaka takdimi, bilimsel not, teknik not gibi not niteliğindeki çalışmalar, tartışma ve araştırma sonuçlarının
ön duyurusu, kitap kritiği vb. yayınlar kabul edilmez.

çç) Kitap, kitap bölümü ve editörlük kapsamında ders kitabı, ansiklopedi çalışması, ansiklopedi
maddesi, çeviri ve bildiri kitabı editörlüğü kabul edilmez.
dd) Bildiride veya eser tanıtım yazısında veya performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya
görüntü kayıtlarında yazarların veya eser sahiplerinin unvanı, adı, soyadı ve bağlı oldukları kurum adı
bilgisi yer almalıdır.
ee) Kitap veya kitap bölümünün çok yazarlı olması durumunda, ZBEÜ adresli birinci yazar bu
teşvikten yararlanır.
ff) Ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap birden fazla kişinin editörlüğünde
yazılmış ise, ZBEÜ adresli birinci editör bu teşvikten yararlanır.
(2) İlk başvuru için uygulanacak ilkeler;
a) Koşulsuz ilk başvurudan sonraki başvuru için gerekli olan, alanı ile ilgili ulusal/uluslararası
alan endekslerince taranan hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış tam metin araştırma makalesinin
çok yazarlı olması durumunda, yalnız başvuruyu yapan proje yürütücüsü öğretim elemanı desteklenir.
Aynı makale başka bir öğretim elemanı tarafından aynı veya farklı bir yurt dışı etkinliğine başvuru için
tekrar kullanılamaz.
b) “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması”
kapsamında, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen öncelikli veya tematik konularda tez danışmanlığı
için sadece 1 (bir ) defa destek verilir.
c) TÜBİTAK 2224-A-Yurt dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği şartlarını sağlaması
kapsamında bu programın adı ve başvuru şartlarında bir değişiklik olduğunda geçerli yeni şartlar
üniversitemize başvuru için de geçerli olacaktır. Bu ön şartla BAP birimine yapılan başvurular Güzel
Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları için geçerli değildir.
ç) TÜBİTAK 1001, 1003, 1505, 3501, H2020, SANTEZ, Avrupa Birliği Çerçeve Programları
(COST vb.), Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi, UNESCO
Araştırma/Hibe Projeleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Araştırma Projeleri, Atom Enerjisi Kurumu,
BOREN, NIH, NSF gibi süresi 12 (on iki) aydan az olmayan, bütçesi en az 300.000,00 TL olan projeler
için proje yürütücüsünün bilimsel değerlendirme süreçlerini tamamlamakla birlikte destek alamadığını
resmi belge ile belgelendirmelidir.
(3) İkinci Başvuru için Uygulanacak İlkeler;
a) Aynı yıl içinde 2 defa yurt dışı etkinlik desteğinden faydalanmak için öğretim elemanının alanı
ile ilgili SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI kapsamında kullanılan tam metin makalelerde birden fazla ZBEÜ
yazarı olması halinde, ilk yazar, başlıca yazar veya sorumlu yazar olması durumunda belgelendirmek
şartıyla destek verilir.
b) Uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtları için dijital ortamda
görüntü kaydının bulunması veya uluslararası görsel basında yayımlanması destek için yeterli olmayıp,
yurt dışı yetkili kurum/kuruluşlardan onay alınmış olması ve ilgili onay belgesinin bulunması gerekir.
c) Ulusal ve uluslararası bilim ödüllerinin, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından
duyurulan akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan, yurt içi veya yurt dışı
kurum ve kuruluşlar tarafından sürekli ve daha önce en az beş kez verilmiş olması gerekir. Aynı çalışma
veya eser nedeniyle alınan farklı bilim ödülleri için en fazla bir defa destek verilir. Bu kapsamda tebliğ
ödülü, dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler tarafından verilen ve öğretim elemanının
üniversitesinden aldığı ödüller değerlendirmeye alınmaz.
ç) Ulusal veya uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya
yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü ile mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar
(bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından Planlama, Mimarlık,
Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı, İç Mimari Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Mimarlık temel
alanındaki aynı çalışma veya eser nedeniyle verilen farklı ödüller için en fazla bir defa destek verilir.
d) Patentte birden fazla ZBEÜ öğretim elemanının ortak hak sahibi olması halinde, ilk sırada yer
alan hak sahibi desteklenir. Bu kapsamda başvuracak öğretim elemanı, patent ile ilgili dokümanların bir
kopyasını da teslim eder. Süresinde kullanılmayan destek, bir sonraki yıla devredilemez.
e) TÜBİTAK 1001, 1003, 1505, 3501, H2020, SANTEZ, Avrupa Birliği Çerçeve Programları
(COST vb.), Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi, UNESCO
Araştırma/Hibe Projeleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Araştırma Projeleri, Atom Enerjisi Kurumu,

BOREN, NIH, NSF gibi süresi 12 (on iki) aydan az olmayan, bütçesi en az 300.000,00 TL olan projeler
için proje yürütücüsü, bilimsel değerlendirme süreçlerini tamamlayarak, destek aldığını resmi belge ile
belgelendirmelidir.
f) Öğretim elemanının kurum dışı uluslararası fonlardan süresi 12 (on iki) aydan az olmayan bir
Ar-Ge projesinde yürütücü olması şartını Avrupa Birliği’nin desteklediği projelerle sağlaması
durumunda; projenin toplam bütçesindeki ZBEÜ adına tahakkuk edecek olan bütçe dikkate alınır,
g) TÜBİTAK veya kurum dışı fonlar tarafından desteklenen projelerde, bu proje konusu ile ilgili
söz konusu yurt dışı etkinlik için seyahat desteği var ise; projenin yürütücüsü, bu proje çalışmasını
sunabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için BAP yurt dışı etkinlikleri desteğinden
yararlanamaz.
ğ) Başvuru için koşul olan “h-indeks” ile en fazla bir defa destek verilir.
h) Öğretim Üyesi, öğrencinin tez aşamasında olması koşulu ile YÖK 100/2000 Doktora Burs
Programı öğrenci danışmanı olma şartını kullanarak sadece bir defa başvuru hakkından yararlanabilir.
ı) Başvuru tarihinden geçmişe yönelik beş yıl üst üste, SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da taranan
dergilerde her yıl 2 (iki) adet tam metin araştırma makalesi yayımlaması durumunda, ilk yazar, başlıca
yazar veya sorumlu yazar bu destekten yararlanır.
i) Yüksek etki faktörüne sahip SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da taranan bir dergide yayınlanmasından
dolayı TÜBİTAK UBYT’ye göre yayın teşvik desteği alan ve ZBEÜ adresli olmak şartıyla birden fazla
yazarlı makale ile başvuru durumunda, ilk yazar, başlıca yazar veya sorumlu yazar bu teşvikten yılda en
fazla bir defa sadece bir makalesi için yararlanır.
j) Literatüre yeni kazandırılan biyolojik tür, çeşit kaydı, tarihi eser ve coğrafi işaretleme ile ilgili
başvurulara, yayınlanmış makale veya ilgili kurumlarca onaylanmış resmi yazı ile belgelendirilmek
koşuluyla aynı yıl içinde en fazla bir defa destek verilir.
k) Güzel Sanatlar ile ilgili sergi ve konser gibi benzeri faaliyetlerin ulusal veya uluslararası olup
olmadığı ilgili bölüm/anabilim dalı kurul kararı ile de belgelenebilir.
Başvuru Süreci
Madde 8- (1) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır;
a) Başvurular, proje yürütücüsü tarafından BAP birimi internet sayfasında
(www.bap.beun.edu.tr) yer alan başvuru otomasyonundaki (BAPSİS) elektronik proje önerisi başvuru
formu (EK 1) üzerinden yapılır.
b) Destek başvuruları etkinliğin başlama tarihinden en geç 1 ay önce yapılmalıdır. Bu süre
içerisinde yapılmayan ve hatalı veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(2) Öğretim elemanı, BAPSİS’te yer alan elektronik yurt dışı etkinlik proje önerisi başvuru
formunu doldurduktan sonra başvuru bilgi formunu (EK 2) ve ekinde istenen belgeleri sisteme
yükleyerek başvuruyu tamamlar. Öğretim elemanı BAP birimine verdiği başvuru bilgi formunun ilgi
bölümüne başvurduğu takvim yılı içinde kaçıncı başvurusu olduğunu ve bu yönergenin 6. maddesindeki
hangi şartı veya şartları sağladığını belirterek beyanındaki şartlar ile ilgili aşağıda belirtilen belgeleri
sisteme yükler;
a) Sözlü veya poster bildirinin, yazar/yazarların isim ve adres bilgilerinin de yer aldığı tam metni,
b) Sanatsal/kültürel etkinliklere kişisel ya da grup/karma/toplu olarak özgün bir eser, tasarım ya
da yorum veya performans çalışmaları ile katılım durumunda ise eser veya eserin tanıtımını sağlayacak
yazılı veya basılı materyal (kitapçık, broşür, afiş vb.), işitsel ve görsel kayıtlar veya belgeler,
c) Başvuru tarihinden 1 (bir) yıl önceki tarihe kadar olan süre içinde başvuru şartı için gerekli
olan yayımlanmış makalenin tam metni ve makalenin yayımlandığı derginin endeksini gösterir belge
(http://mjl.clarivate.com/), kitap veya kitap bölümü, ödül belgesi veya patent tescil belgelerinin aslı veya
onaylı fotokopileri,
ç) Öğretim elemanının güncel YÖKSİS özgeçmişi,
d) Etkinliğin adında veya internet sayfasında belirtilmiyorsa, bildirinin tam metninin basılması
durumunda 3. (üçüncü) kez, bildiri özetlerinin basılması durumunda 5. (beşinci) kez düzenlendiğini
gösteren bilgi/belgeler,
e) İkinci başvuru için gerekli olan makalede birden fazla ZBEÜ adresli öğretim elemanı ismi
varsa proje yürütücüsünün ilk yazar, başlıca yazar veya sorumlu yazar olduğunu beyan eden belge,

f) Sözlü veya poster bildirinin, özgün eser, tasarım, yorum veya performansın bilimsel/sanatsal
kurul, jüri veya hakemler kurulu tarafından hangi formatta kabul edildiğine dair belge, kabul yazısı veya
e-posta çıktısı,
g) Öğretim elemanının görev yaptığı ilgili birimin yönetim kurulu kararı,
ğ) Etkinliğe ilişkin genel bilgilerin (etkinliğin uluslararası olduğu, tarih aralığı, kapsamı, yapıldığı
ülke, şehir, düzenleme kurulu, bilim/sanat kurulu ve hakem kurulu, kongre dili, erken veya geç ödeme
şeklinde kayıt ücreti, davetli konuşmacı ve sözlü sunum yapacak katılımcı listesi, katılımcının
bildirisinin veya sergilenecek eserinin veya performansının yer aldığını gösterir etkinlik taslak programı,
bildiri veya sanatsal çalışmanın dergi, proceeding, özet veya tam metin etkinlik kitapçığı, dijital gibi
hangi ortamda yayımlanacağı, bildirilerin değerlendirme ve hakem süreci) açıkça belirtildiği güncel bir
internet sitesi adresi ile birlikte etkinlik hakkında genel bilgi içeren doküman, broşür veya etkinliğe ait
internet sitesinden alınan etkinlik tanıtım sayfalarının çıktıları veya posta ile gönderilmiş belge veya eposta mesajı.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 9- (1) BAP birimi, yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş)
gün içerisinde BAP komisyonunun gündemine alır. Adayın başvurusu; bu yönergede ifade edilen tüm
başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı ve destekleme ilkelerine uygunluğu ile yurt dışında
bulunacağı zaman aralığında eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve varsa diğer görevlerinin aksayıp
aksamayacağı, bilim alanına uygunluğu, talep edilen etkinliğin yaygın etkisi, evrensel bilime katkısı,
ZBEÜ’ye ve ilgili bilim alanına katkısı göz önüne alınarak değerlendirilir. Desteklenmesine karar
verilen projeler için proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Protokolün (EK 3)
rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından imzalanmasıyla proje onaylanır.
(2) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı etkinlikler, kamu hizmeti sıfatı ile bağdaşmayacak
faaliyetler, söylemler, şiddet eylemleri, cinsel dokunulmazlığa karşı eylemler, yüz kızartıcı ve utanç
verici fiiller, herhangi bir terör yapılanmasına ya da üniversite içerisinde hizmetin aksamasına, huzurun
bozulmasına yol açabilecek eylemler veya söylemler, destek veya yardımcı etkinlikler ve diğer disiplin
suçlarından ceza alanların durumu değerlendirme aşamalarında göz önünde bulundurulur.
Destek Miktarı ve Ödeme Şartları
Madde 10- (1) Ülkelere göre sağlanacak azami destek miktarı, BAP komisyonu tarafından her
yılın ilk toplantısında belirlenerek BAP projelerine başvuru ilanı ile duyurulur. Bu miktar BAP
komisyonu tarafından ülke ve etkinlik türü için belirlenen azami destek miktarını aşamaz.
(2) Ödemelerin yapılabilmesi için etkinlik sonrası 1 (bir) ay içerisinde, öğretim elemanı
tarafından Etkinlik Rapor Formu (EK 4) doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte BAP birimine verilir
ve gerekli işlemlerin başlatılması talep edilir.
a) Etkinliğin bitiminde basılmış olması durumunda, etkinlik kitapçığında yayımlanmış bildirinin
tam metni veya özeti, CD/DVD/internet sitesi gibi dijital ortamdaki metni, sunulan ya da sergilenen
eserin, gösterilen performansın görsel veya işitsel bir kaydı.
b) Katılım belgesinin aslı ya da fotokopisi ve Türkçe tercümesi (Öğretim elemanı kendisi
tercüme edip altına “tarafımca” tercüme edilmiştir yazarak ismini yazıp imzalamalıdır)
c) Bildirinin etkinlik kitapçığında ve etkinlik programında yer aldığını gösteren bilimsel
programı.
ç) Katılım Belgesi.
d) Katılım ücretinin ödendiğini gösteren fatura ya da ödendi belgesinin aslı (yemek, konaklama,
sosyal program vb. kısımlar hariç). Öğretim elemanı fatura ya da ödendi belgesini ayrıntılı bir şekilde
tercüme edip altına “tarafımca” tercüme edilmiştir yazarak ismini yazıp imzalamalıdır.
e) Ulaşım giderlerine ait ilgili firma veya yetkili acenteden alınacak olan ve seyahat detaylarını
içeren fatura (Yurt içi otobüs ücretini gösterir bilet veya belge ve yurt dışı ekonomi sınıfı uçak bileti, ebilet vb., e-biletlerde “fatura yerine geçer” ibaresi olmalıdır; bu ibare bulunmayan e-biletler kabul
edilmeyecektir. Acentelerden alınan biletler için fatura gereklidir.
f) Pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfası ile Türkiye’den çıkış ve giriş tarihlerini
gösteren damgalı sayfalarının fotokopileri ve varsa uçak biniş kartları.
g) BAP komisyon kararına istinaden Personel Daire Başkanlığının görevlendirme yazısı.
(3) BAP birimi, yurt dışı etkinlikleri destekleme projesi kapsamında ödeme yapılması için
yapılan başvurunun, belirtilen ve ödemeye esas teşkil eden belge ve dokümanların usulüne uygun ve

tam olarak teslim edilip edilmediğini kontrol eder. Ödeme yapılması uygun olan başvurular, ödemenin
yapılabileceğini de belirten bir üst yazı ve ekleriyle birlikte Strateji Daire Başkanlığına gönderilir.
Yurt Dışı Etkinliğe Katılım Yerine Diğer Destekler
Madde 11- (1) Öğretim elemanı bu yönergenin 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrası kapsamındaki
şartlardan birisini sağlayarak hak kazandığı aynı yıl içerisinde iki defa yurt dışı
Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinliklere katılım desteklerinin tamamının yerine, BAP birimine bağımsız
araştırma projesine veya dış kaynaklı bir projesi için bütçe desteği projesine ilgili başvuru yılı içerisinde
bir defa başvuru yapabilir. Bu durumda “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi” indeki usul ve esaslar uygulanır. Öğretim elemanının
belirtilen proje desteklerine başvurusu için başvuru tarihinden 1 (bir) yıl önceki tarihe kadar olan süre
içerisinde madde 6/3’deki şartlardan birisini sağlaması gerekir.
(2) Dış kaynaklı bir projeye bütçe desteği için başvurular, ilgili başvuru yılı içerisinde kurum
dışı kaynaklardan desteklenen projenin yürütücüsü tarafından yapılır. Öğretim elemanının dış kaynaklı
projelerinden (6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasının “ı” bendi kapsamındaki projeler) sadece birisine yılda
bir defaya mahsus olmak üzere; proje teşvik ikramiyesi, Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar, Kurum Hissesi,
yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları hariç geri kalan bütçenin % 20’si oranında, sarf malzemesi
kaleminden kimyasal ve laboratuvar malzemeleri olarak bütçe desteği verilir ve her bir proje
desteğinden bir kez yararlanır. Başvuruların değerlendirilebilmesi için, proje yürütücüleri tarafından
belirtilen şartlara sahip dış kaynaklı projelerinin değerlendirme aşamasını geçerek desteklendiğine
ilişkin projenin sunulduğu kurumca verilecek başlıklı resmi belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Proje
yürütücüsünün ihtiyaç duyulan sarf malzemesi ile ilgili bütçe desteği için hazırladığı bir araştırma
projesini BAP birimine proje başvurusu için yapılan çağrı dönemlerinde sunması gerekir.
(3) Öğretim elemanı sağladığı şartı belgelendirmek koşuluyla tercihini yurt dışı
Bilimsel/Sanatsal/Kültürel Etkinlikleri Destekleme Projesi yerine bağımsız araştırma projesine veya
kurum dışı aldığı bir projesi için bütçe desteği projesine başvurmak amacıyla kullanacağını bir dilekçe
(EK 5) ve ekindeki belgeleri ile beyan ederek BAP birimine çağrı dönemlerinde başvurusunu yapar.
Proje, oluru çıktıktan ve proje protokolü imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Projelerin yürütülme ve
sonuçlandırılma süreçleri Normal Araştırma Projesi ile aynı usullere göre gerçekleştirilir. Bu tip
projelerde ek bütçe verilmez ve sonuçlarının ulusal ve uluslararası indekslerce taranan hakemli bilimsel
dergilerde yayına dönüşme zorunluluğu vardır.
(4) BAP komisyonu yurt dışı bilimsel etkinliğe katılım yerine verilebilecek proje desteklerini
mevcut bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici Madde 12-(1) Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte BAP komisyonu tarafından
değerlendirmesi tamamlanmış olan yurt dışı etkinlikleri programlarına başvurular, bir önceki yönerge
hükümlerine tabidir. Henüz değerlendirilmemiş olanlar ve yeni başvurular ise bu yeni yönerge
hükümlerine göre işlem görür.
(2) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yurt dışı etkinlikleri destekleme programından
daha önce faydalanan öğretim elemanları koşulsuz ilk başvuru haklarını kullanmış sayılır.
(3) Yurt dışı etkinlikleri destekleme projeleri kapsamında daha önce sunulan bildirilerin
yayımlanma şartı, bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.
Yürürlük
Madde 13- (1) Bu Yönerge, senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
yürütür.
24.12.2018 tarihli ve 2018/17-6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞI ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME
BAŞVURU BİLGİ FORMU
EK-2
Unvanı, Adı, Soyadı
TC Kimlik No
Fakülte/MYO/YO
Bölüm/Program/Anabilim Dalı
Etkinliğin Adı
Etkinliğin Yapıldığı Ülke/Şehir
Projenin Türkçe ve İngilizce Başlığı
Sunum Yazarları
Etkinliğin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Talep Edilen Destek Miktarı
Sözlü Bildiri
Poster
Etkinlik Türü
Eser, tasarım, yorum, konser, sergi veya performans
sergileme vb.

Başvuru Durumu

Koşulsuz İlk Başvuru (Madde 6/1)
Birinci Başvuru (Madde 6/2)
İkinci Başvuru (Madde 6/3)

Sağladığı Şart
(yurtdışı etkinlikleri destekleme yönergesi Madde
6)
Sunum Başlığı ve Yazarları
Sanatsal Etkinliğin Türü ve Ekibi
Diğer
EKLER: Yurtdışı Etkinlikleri Destekleme Yönergesinin 8. Maddesindeki Belgeler Mutlaka Eklenmelidir.
1. Başvurular, proje yürütücüsü tarafından BAP birimi internet sayfasında (www.bap.beun.edu.tr) yer alan
BAPSİS elektronik form üzerinden yapılmalıdır.
2. Destek başvuruları etkinliğin başlama tarihinden en geç 1 (bir) ay önce yapılmalıdır. Bu süre içerisinde
yapılmayan ve hatalı veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
3. Başvuru Bilgi Formu (EK-2) ve ekleri (Madde 8/2)
a) Bildirinin tam metni,
b) Sanatsal/Kültürel eserlerle ilgili yazılı, basılı, işitsel, görsel kayıtlar ve belgeler,
c) Şartı sağlayan makalenin tam metni, yayımlandığı derginin endeksi, kitap veya kitap bölümü, ödül belgesi,
patent tescil belgesi vb.,
ç) YÖKSİS güncel özgeçmiş,
d) Etkinliğin kaçıncı kez düzenlendiğini gösteren belge (Etkinlik web sayfasında belirtilmemişse),
e) İkinci başvuruda gerekli olan makalede birden fazla ZBEÜ adresli öğretim elemanı ismi varsa proje
yürütücüsünün ilk yazar, başlıca yazar veya sorumlu yazar olduğunu beyan eden belge,
f) Kabul yazısı,
g) Öğretim elemanının görev yaptığı ilgili birimin yönetim kurulu kararı,
ğ) Etkinlikle ilgili genel bilgilerin verildiği internet adresi ve internet adresinden alınan etkinlik
tanıtım sayfalarının çıktıları, (Düzenleme kurulu, bilim/sanat kurulu ve hakem kurulu, kongredeki davetli
konuşmacı ve sözlü sunum yapacakların listesi, katılımcının bildirisinin yer aldığını gösteren etkinlik
taslak programı).
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu teyit ediyor ve bilgilerin hatalı olması durumunda
doğacak yükümlülüğü kabul ediyorum.
Adı Soyadı:
İmza:

T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞI ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME ETKİNLİK RAPORU
EK-4
Unvanı, Adı, Soyadı
TC Kimlik No
Fakülte/MYO/YO
Bölüm/Program/Anabilim Dalı
Etkinliğin Adı
Etkinliğin Yapıldığı Ülke/Şehir
Projenin Türkçe ve İngilizce Başlığı
Proje No
Onaylanan Destek Miktarı
Etkinliğin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Harcırah Verilen Gün Sayısı
Etkinliğin öğretim
Elemanına/Birimine/Üniversiteye Katkısı

EKLER: Yurtdışı Etkinlikleri Destekleme Yönergesinin 10/2 maddesine göre etkinlik rapor formu ve ekindeki
ödemeye
esas belgeler eklenmelidir.
a) Etkinliğin bitiminde basılmış olması durumunda sunulan bildirinin etkinlik kitapçığında yayınlanmış
tam metni
veya özeti, eser veya performansın görsel veya işitsel kaydı,
b) Katılım belgesinin aslı ya da fotokopisi ve Türkçe tercümesi,
c) Katılımcının bildirisinin yer aldığını gösteren etkinlik bilimsel programı,
ç) Katılım belgesi,
d) Katılım ücretinin ödendiğini gösteren fatura ya da ödendi belgesinin aslı,
e) Yurtiçi otobüs bileti (gidiş-dönüş) ve yurtdışı uçak bileti (gidiş-dönüş),
f) Pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfası, Türkiye’den çıkış ve giriş tarihlerini gösteren sayfalar,
g) Personel Daire Başkanlığı’nın görevlendirme yazısı.
Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda yönergenin 3. Maddesindeki dayanaklara göre
ödememin yapılmasını arz ederim.
Adı Soyadı :
İmza:

EK 5
…./…./..2018

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü)

Yurt Dışı Etkinlikleri Destekleme Yönergesinin 6. maddesi 3. fıkrası kapsamındaki
şartlardan “……….” şartını sağlayarak hak kazandığım aynı yıl içerisinde iki defa yurt dışı
Bilimsel/Sanatsal/Kültürel etkinliklere katılım desteğinin yerine, BAP birimine bağımsız
araştırma projesine/kurum dışı aldığım “…………….” isimli projem için sarf malzemesi olarak
bütçe desteği talebi amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi’ndeki usul ve esaslara göre proje başvurusu
yapmak istiyorum.
Bilgilerinize ve gereğini saygılarımla arz ederim.
Öğretim elemanının Adı, Soyadı,
İmza

Ekler:
1. Yönergede madde 6/3 deki sağlanan şartın belgesi
2. Başvuruya esas dış kaynaklı projenin değerlendirme aşamasını geçerek desteklendiğine
ilişkin projenin sunulduğu kurumca verilecek başlıklı resmi belge

