
ULUSLAR ARASI BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILACAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK İLAVE DESTEK İLE 

İLGİLİ HUSUSLAR 

Kurum dışı proje desteği alan üniversitemiz öğretim elemanlarına yurtdışındaki uluslararası bilimsel faaliyetlere 

poster veya sözlü bildiri ile katılımları halinde, öğretim elemanının bağlı olduğu birimin yeterli ödeneğin 

bulunması durumunda döner sermaye bütçesinden, yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda ise öğretim 

elemanının bağlı olduğu birimin özel bütçesinden aşağıda belirtilen şekilde ilave destek verilmesinin, aynı anda 

iki farklı bütçeden desteklenmemesinin ve üniversite Yönetim Kurulu’nun 26.05.2017 tarih ve 1312/4 sayılı 

kararıdır. 

A)Kurum Dışı Proje (TÜBİTAK projeleri, SANTEZ projeleri, Bakanlık projeleri, DOKA,DOKAP gibi belgesel projeler, 

Avrupa Birliği destekli projeler vb.) desteği alan öğretim elemanları üniversitemizden ilave olarak aşağıda 

belirtilen sayıda (*) yurtdışındaki uluslararası toplantı/kongre vb. faaliyetlere poster veya sözlü bildiri ile 

katılmaları halinde ilave destek almaya hak kazanırlar. 

(*)Halen devam eden kurum dışı proje desteği olan öğretim elemanlarına, proje süresince her bir projesi için 

aşağıdaki tabloda belirtilen bütçe düzeylerine göre yurtdışındaki uluslararası 

toplantı/kongre/sempozyum/çalıştay vb. gibi bilimsel faaliyetlere poster veya sözlü bildiri ile katılmaları halinde 

ilave destek verilir. AB destekli projelerde projenin toplam bütçesi değil, Karadeniz Teknik Üniversitesi adına 

tahakkuk edecek olan bütçe dikkate alınır. 

Proje Bütçesi Faaliyet Destek Sayısı 

50.000-150.000 TL arası 1 Bilimsel faaliyete katılım desteği 

150.000-300.000 TL arası 2 Bilimsel faaliyete katılım desteği 

300.000 TL’den fazla 3 Bilimsel faaliyete katılım desteği 

B)  

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) teşvik miktarına göre makalesinin yayınlandığı 

derginin toplam yayın teşvik miktarı 2.000 (ikibin) TL veya yüksek olan makale sahibi öğretim elemanlarından 

herhangi birine, ayrıca yurtdışındaki çalışma alan ile ilgili uluslararası toplantı/kongre ve. Bilimsel faaliyetlere 

katılmaları halinde ilave destek verilir.(**) 

(**) Makalenin yayınlandığı derginin Yayın Teşvik Miktarı, makalenin yayınlandığı yıla ait UBYT programında 

belirtilen dergi listesine göre belirlenir. Birden fazla yazarlı makalelerde, bu teşvikten sadece bir yazar 

yararlanır. Bunun için makalenin KTÜ adresli olması, diğer yazarlardan muvafakat alınması ve makalenin 

yayınlanma tarihinden 3 (üç) yıl içerisinde bu teşvik için başvuru yapılması gerekir. 

C) TÜBİTAK 1002 ve 3001 projesi desteklenen proje yürütücüleri ile en az 3 (üç) adet desteklenmiş TÜBİTAK 

2209 (2209A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209B-Sanayiye Yönelik Lisans 

Bitirme Tezi Destekleme Programı) öğrenci projesinde danışman olarak görev yapan öğretim elemanlarına 

proje bütçelerine bakılmaksızın poster veya sözlü bildiri ile katılmaları halinde bir adet yurt dışı uluslararası 

bilimsel faaliyetlere katılım desteği verilir. İlgili destek, 1002 ve 3001 projeleri için proje süresince, 2209 

projeleri için ise desteklenme tarihinden sonra 3 (üç) yıl geçmemek şartı ile sonuçlandırılmış veya devam eden 

projelere verilir. 

D) Kurum dışı proje desteği alanlar BAP01 proje desteğine başvurabilirler. (Ayrıntılar için Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimine başvurulabilir.) 

E) TÜBİTAK projesine başvurup, projesi desteklenmeyen, ancak “C” notu alan öğretim elemanları aynı 

projelerini, BAP Koordinatörlüğünce yeniden belirlenecek bütçe ile BAP01 projesi olarak sunulabilir. 


