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T.C.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü

Sayı    : 51356056-604.99-E.20036 21/12/2020
Konu  : BAP projelerinden desteklenecek 

görevlendirmelerle ilgili dikkat 
edilecek hususlar

DAĞITIM YERLERİNE

Fakülte/ Enstitü ve Bölüm paylarından veya projeler içinden karşılanan seyahat 
bütçelerinin yanı sıra Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynakları ve Rektörlük Konferans 
Destek Fonu kullanılarak bilimsel amaçlı seyahatlere destek sağlanabilir. Bilimsel toplantılara 
katılım için BAP kaynaklarının ve/veya Rektörlük Konferans Destek Fonu'nun kullanılması talep 
edildiği durumlarda hazırlanacak olan görevlendirme yazılarında dikkat edilmesi gereken 
hususlar aşağıda ve Ek-1'de bilgilerinize sunulmaktadır:

 
1.   Bilimsel toplantılara katılım için Rektörlük Konferans desteği talep edilecek 

olması durumunda Rektörlük Makamı'na yazılan görevlendirme talep yazısının yanı sıra 
görevlendirilecek kişinin Vakıf Akademik Kuruluna da destek için başvuruda bulunması 
gerekmektedir. Sadece Vakıf Akademik Kurulu'nun belirlediği destekleme ilkeleri 
çerçevesinde desteklenmesine onay verdiği görevlendirmeler, Rektörlük tarafından 
onaylanmaktadır. Bu sebeple görevlendirme talebinde bulunanların bilimsel seyahate 
çıkmadan önce vakitlice  Vakıf Akademik Kurulu'na başvurmaları ve sonucunu takip etmeleri 
gerekmektedir. 

 
2.   Bilimsel toplantılara katılım veya arazi-saha çalışmaları için BAP desteği talep 

edilecek olması durumunda Ek-1'de bilgilerinize sunulan yazıdaki hususlar dikkate alınarak 
görevlendirme yazılarının hazırlanması gerekmektedir.

 
Bu hususların Fakülteniz / Enstitünüz / Yüksekokulunuz / Merkeziniz bünyesinde 

duyurulması konusunda bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Ayşın ERTÜZÜN

Rektör Yardımcısı

Ek: BAP projelerinden desteklenecek görevlendirmelerle ilgili dikkat edilecek hususlar_1 (5 
sayfa)

Dağıtım:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Müdürlüğüne
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü 
Müdürlüğüne
Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 21/12/2020-20036



Bilgi için: Betül ÇUBUKAdres:34342 Bebek-İstanbul
Telefon:0212 287 17 53 Faks:0212 265 70 06
Elektronik Ağ:www.boun.edu.tr 

2/2

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Bap Mali Koordinatörlüğüne
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ersin ULUFER
Ali KAPLAN

21/12/2020 BAP İdari Koordinatörü Betül ÇUBUK
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BAP PROJELERİNDEN DESTEKLENEN GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Seyahat taleplerine ilişkin görevlendirme yazılarının seyahat tarihinden en az 30 gün önce 
EBYS üzerinden gönderilmesi gereklidir. Yazıların konu kısımlarında yurt dışı 
görevlendirme, yurt içi görevlendirme, kurumdışı vb. gibi genel ifadeler yerine 
görevlendirilecek kişinin adı-soyadı ve yazının konusuna yer verilmelidir. (Örneğin Prof. Dr. 
Ayşın Ertüzün’ün Boston görevlendirmesi gibi.)

2. Proje, komisyon kararı ile kabul edilmeden ve proje sözleşmesi imzalanıp sisteme 
yüklenmeden önce gönderilen görevlendirme yazıları kabul edilmemektedir.

3. “Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü” sistemi üzerinden seyahat talebi 
yapılmalıdır. Görevlendirme yazıları BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilmemiş ve/veya 
portal üzerinden seyahat talebi sunulmamış olan talepler BAP Komisyonu gündemine 
alınmamaktadır.

4. Görevlendirme yazıları üzerinde tarih ve zaman damgası bulunduğundan geriye dönük 
görevlendirmeler hiçbir şekilde BAP Komisyonu gündemine alınmayacaktır. 

5. Her bir görevlendirme için ayrı görevlendirme yazısı yazılarak onay alınmalıdır. 
Uluslararası bilimsel toplantılara katılmak için yapılacak görevlendirme taleplerinde ve 
bağlı bulunulan birimin yönetim kurulu kararlarında, alınacak onaylarda, görevlendirilecek 
kişi, görev yeri, görevin mahiyeti ve süresi, yolculuk şekli, ödemelerin yapılacağı 
kaynak ve talep edilecek kalemlerin BAP’ın hangi projesinden karşılanacağı 
belirtilerek, EBYS sistemi üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü”ne hitaben yazılarak, 
davet mektubu, bildiri özeti ekleriyle birlikte iletilmelidir. Bu yazı BAP Komisyonu tarafından 
bütçe verilmesi için gereklidir.  Görevlendirme yazısının bir kopyası da Rektörlük 
Makamına hitaben yazılarak aynı ekleri ile birlikte iletilmelidir. Bu yazı da Rektör’ün 
görevlendirmeye onay vermesi için gereklidir. BAP Komisyonu görevlendirme masraflarına 
ilişkin (yol, kayıt, gündelik ve konaklama) bütçenin projeye aktarılması için onay 
vermektedir. Bu onayın alınmadığı/verilmediği durumlarda Rektörlük Makamı’na yazılan 
görevlendirme yazısı onaylanmış dahi olsa BAP Mali Koordinatörlüğü tarafından ödeme 
yapılamaz. BAP İdari Koordinatörlüğü’ne iletilen görevlendirme ile Rektörlük Makamı’na 
iletilen görevlendirme yazıları karşılaştırılmakta olduğundan “Rektörlük Makamı”na hitaben 
yazılacak görevlendirme yazısının içerik olarak  “BAP İdari Koordinatörlüğü”ne hitaben 
yazılan yazı ile aynı olması gereklidir. Ancak görevlendirmeye ait masrafların (yolluk 
giderleri, gündelik ve konaklama masrafları ve kayıt ücreti) farklı bütçe kaynaklarından 
karşılanacak olması durumunda BAP projesinden hangi giderin karşılanacağı Rektörlük 
Makamı’na hitaben yazılacak görevlendirme yazılarında belirtilmelidir.

Görevlendirme yazılarında;

 “Gündelik ve konaklama” ifadesi (gündeliğin ya da konaklamanın konferansı 
düzenleyen kuruluş tarafından karşılanması durumunda dahi) birlikte yazılmalı; 
yalnızca “gündelik” veya yalnızca “konaklama” şeklinde yazılmamalıdır. Gündelik ve 
konaklama giderleri ABD ve uzak ülkeler için konferans tarihinin iki gün öncesi ve 
iki gün sonrasını, Avrupa ve yakın ülkeler için ise bir gün öncesi ve bir gün 
sonrasını aşmayacak şekilde desteklendiğinden, konferans tarihleri ve 
görevlendirme tarihlerinin yanı sıra BAP Projesinden desteklenecek konferansın 
gündelik ve konaklama giderlerinin destekleneceği tarih aralığının da mutlaka 
belirtilmesi gereklidir.

 Konferansın yapılacağı ülkeye/şehre ulaşım güzergâhı ve bu güzergâhta kullanılacak 
ulaşım araçları hakkında bilgi verilmelidir.  
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Örneğin;

 Prof.Dr. Ayşın Ertüzün’ün, 20 Ağustos-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında Boston-
ABD’de düzenlenen "xxx" toplantısına, "xxx" başlıklı bildirisini sunmak üzere 15 
Ağustos-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında yolluklu  ve gündelikli olarak 
görevlendirilmesine;  yolluk (Uçak/ Tren/ Otobüs/ Feribot; İstanbul – Boston – 
İstanbul), kayıt ücreti, konferans tarihinden iki gün öncesi ve iki gün sonrasını 
aşmayacak şekilde 18 Ağustos–27 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki gündelik ve 
konaklama giderlerinin yürütücüsü olduğu BAP 12345 kodlu projesinin bütçesinden 
karşılanmasının Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'na önerilmesine karar 
verilmiştir.

 Prof.Dr. Ayşın Ertüzün’ün, 20 Ağustos-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında Paris-
Fransa’da düzenlenen "xxx" toplantısına, "xxx" başlıklı bildirisini sunmak üzere 15 
Ağustos-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında yolluklu  ve gündelikli olarak 
görevlendirilmesine;  yolluk (Uçak/ Tren/ Otobüs/ Feribot; İstanbul – Paris – 
İstanbul), kayıt ücreti, konferans tarihinden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını 
aşmayacak şekilde 19 Ağustos–26 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki gündelik ve 
konaklama giderlerinin yürütücüsü olduğu BAP 12345 kodlu projesinin bütçesinden 
karşılanmasının Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'na önerilmesine karar 
verilmiştir.

 Yurt içi arazi-saha çalışmalarına ilişkin görevlendirme yazılarında BAP Komisyonu 
tarafından onaylanmış olması şartıyla; çalışmanın yapılacağı şehirlerin, mevkilerin, 
istasyonların vb. ilgili güzergâhın; araç kiralanacağı, özel araç ya da resmi araç kullanılıp 
kullanılmayacağı (Resmi araçlarda taşıtmatik ve HGS/OGS bulunduğundan benzin ve 
köprü / otoban ücretleri için ayrıca BAP bütçesinden destek verilmemektedir.), ve 
kullanılacak aracın plakası belirtilmelidir.

6. BAP Komisyonu tarafından onaylanan bir görevlendirmenin öngörülemeyen sebeplerle 
gerçekleştirilememesi üzerine görevlendirme iptal yazısının EBYS sistemi üzerinden BAP 
İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilmesi gereklidir. Gerçekleştirilemeyen görevlendirmeler ile 
ilgili olarak o ana kadar yapılmış harcamalar (Örn. önceden alınmış uçak bileti, konaklama 
yeri ön ödemesi, kayıt ücreti ödemesi gibi) BAP projesinin bütçesinden karşılanamaz. İptal 
işlemi yapıldıktan sonra ilgili takvim yılı içinde yeni bir görevlendirme için BAP 
Komisyonu’na başvuru yapılabilir.  Hiç bir harcama yapılmamış olsa dahi gerçekleşemeyen 
görevlendirmeler için iptal işlemi yapılmamış ise o takvim yılı için seyahat imkânı 
kullanılmış sayılacağından yeni bir görevlendirme yapılamaz.

7. Yurt içinde ulusal bilimsel toplantılar BAP tarafından desteklenmemektedir. İstanbul il 
sınırları içinde gerçekleşen uluslararası bilimsel toplantılar için yalnızca kayıt ücreti 
ödenebilir. 

8. BAP projelerinden seyahat desteği bir takvim yılı içinde bir kişiye, iki projede yürütücü olsa 
dahi bir kez verilir. Ancak bir görevlendirme için tek seferde yol, kayıt, gündelik ve konaklama 
giderleri talep edilebileceği gibi, bu kalemler aynı takvim yılı içinde üç ayrı görevlendirme ile 
de talep edilebilir. (Örn. Aynı takvim yılı içinde olmak kaydıyla; birinci görevlendirme için yol 
masrafları, ikinci görevlendirme için kayıt ücreti, üçüncü görevlendirme için gündelik ve 
konaklama giderlerinin karşılanması talep edilebilir.) Fakat mevzuat gereği bir kalem birden 
fazla kaynak tarafından karşılanamadığından gündelik  “BAP Bütçesinden”, konaklama 
“Rektörlük” ya da “Fakülte Bütçesinden” karşılanamayacağı gibi, yol masrafları ya da 
kayıt ücretinin de bir kısmı BAP bütçesinden, diğer kısmı farklı bir bütçeden olacak şekilde 
karşılanamaz. Kullanılmayan kalemlerin bir sonraki takvim yılı için kullanılması talep 
edilemez.
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9. Yurt içi ve yurt dışı uçakla yapılacak seyahatlerde (bilimsel toplantılara katılım, arazi-saha 
çalışması vb.)  ilgili şehire uçak ile gidilmek isteniyorsa görevlendirme yazısında yol 
“uçakla” ibaresi bulunmalıdır. Ancak birinci sınıf uçuşlar karşılanmaz, ekonomik uçuşlar 
desteklenir. Biletler gidiş-dönüş bilimsel toplantının/ arazi-saha çalışmasının 
yapılacağı şehre düzenlenmiş olmalıdır. Aktarmalı uçuşlarda belli bir noktada birkaç 
gün konaklanmamalıdır. Aktarmaların günübirlik olması gerekir. Aksi durumda 
güzergâhın dışına çıkılmış olduğundan yol giderleri ödenmez. 

10. Proje ekibinde bulunan diğer tam zamanlı öğretim üyeleri ve tam zamanlı doktoralı Boğaziçi 
Üniversitesi personeli bildirileri farklı olmak kaydıyla aynı uluslararası bilimsel toplantıya 
katılmak için ilgili projeden destek alabilirler.

11. Projeler kapsamında yalnızca araştırmacı personel olarak çalışan doktora sonrası 
araştırmacılar yılda bir kez bildiri sunmak koşuluyla uluslararası bilimsel toplantılara 
katılabilmek için ilgili projeden destek alabilirler. Ekipte bulunan ancak araştırmacı personel 
olarak çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar bu destekten yararlanamazlar.

12. Üniversitenin birim ya da bölümlerinde sözleşmeli olarak çalışmayan proje ekibinde yer alan 
lisansüstü öğrencileri için ilgili Enstitü tarafından yazılan görevlendirme yazısı EBYS 
üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü ile Rektörlük Makamı’na iletilir. Araştırmacı personel 
çalıştırma kalemi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan doktora sonrası araştırmacıların 
görevlendirmeleri için ise, yürütücünün bağlı bulunduğu birim ya da bölüme sunulan 
dilekçenin EBYS üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü ile Rektörlük Makamı’na iletilmesi 
gereklidir.

13. “Sabbatical” görevlendirmesinde bulunan öğretim üyeleri uluslararası bilimsel bir toplantıya 
katılmak isterlerse, görevlendirildikleri şehirden bilimsel toplantının yapılacağı şehre 
gitmelerine destek sağlanır. Yurt dışı sabbatical görevlendirmesinde iken, bilimsel 
toplantının yapılacağı şehre Türkiye’den gidilmek isteniyorsa sabbatical görevlendirmesine 
resmi olarak son verilmesi ve BAP Komisyonu’nun yazılı olarak bilgilendirilmesi 
gerekmektedir.

14. “Sabbatical” görevlendirmesinde iken resmi izinli olan proje yürütücüsünün, projeyi 
devredip ilgili projenin ekibinde yer alması nedeniyle [(Yurt dışı arazi-saha çalışmalarında 
yalnızca proje yürütücüsü (D kodlu projelerde doktora tez öğrencisi hariç) desteklenir.] 
proje sözleşmesiyle onaylanmış olsa bile yurt dışı arazi-saha çalışması masrafları 
karşılanmaz.

15. Doktora Projesi (D kodlu)  projeler kapsamında; 

 İlgili doktora öğrencisi öğrencilik hakları devam ettiği sürece uluslararası bilimsel 
toplantılara katılmak üzere bir takvim yılı içinde bir kereye mahsus olmak üzere 
destek alabilir. Azami sürelerin bitiminden itibaren öğrencilik hakları 
sonlanacağından bilimsel toplantılara katılmak üzere destek alınamaz ancak proje 
“D” koduyla devam ederken proje ekibinde çalışmalara devam edilebilir.

 Proje yürütücüsünün ve ilgili doktora öğrencisinin aynı uluslararası bilimsel 
toplantıya katılmak üzere ilgili projeden destek alabilmeleri için bildirilerinin farklı 
olma koşulu aranır.  

Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat 
desteği hem de yurt dışı saha çalışması için destek verilmemektedir.

16. Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projeleri kapsamında bir takvim yılı içinde proje ekibinde 
bulunan bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisi, öğrencilik hakları devam ettiği 
sürece ve bildiri sunmak kaydıyla uluslararası bilimsel toplantılara katılmak üzere bir 
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takvim yılı içinde bir kereye mahsus olmak üzere destek alabilir. Uygulama “D” kodlu 
projelerde doktora öğrencilerine verilen bilimsel toplantılara katılım (konferans) desteği 
kuralları çerçevesinde yapılır.

17. Standart (P Kodlu) projeler kapsamında proje başvurusunun ekibinde bulunmak şartıyla 
(Proje yürüyen olduktan sonra proje ekibine dahil edilenler uygulamadan 
yararlanamazlar.), bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisinin öğrencilik 
hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak 
kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkanı 
dışında aşağıdaki tavanlar çerçevesinde seyahat ek bütçesi desteği verilir. Uygulama “D” 
kodlu projelerde doktora öğrencilerine verilen bilimsel toplantılara katılım desteği kuralları 
çerçevesinde yapılır.

18. Doktor öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak göreve başlayan doktoralı genç öğretim 
elemanlarına, fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel 
toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak, bildiri 
sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas 
kurmak üzere bir yurt dışı seyahat desteği daha sağlanır. Yılda toplam 2 kez sağlanan yurt 
dışı seyahat desteğine bildiri sunulmadan (dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje 
geliştirmek veya bilimsel temas kurmak) gidilecek olunması durumunda seyahat talebi 
yapılırken bu görevlendirmenin niteliği ve gerekliliğiyle ilgili BAP Komisyonu’na detaylı bir 
açıklama sunulması beklenir. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere 
yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde 
yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkanı kaybedilmiş sayılır

19. Yurt içi arazi-saha çalışmalarında; geçici görevin ifası sırasında şehir içinde taksi 
kullanılamayacaktır.  Zorunlu hallerde ikametgâh – istasyon (uçak, tren, otobüs), istasyon - 
vazife mahalli olmak üzere 2 gidiş 2 dönüş toplam 4 (dört) taksi ücreti ödenir ve ödemenin 
yapılabilmesi için taksi fişinin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak yerleşim yerlerinden uzakta, 
belediye sınırları dışında ve toplu taşıma (mutat) araçlarının bulunmadığı yerlerdeki yurt içi 
arazi-saha çalışmaları için ilgili güzergâhın ya da çalışmanın yapılacağı mevkilerin, 
istasyonların vb. proje başvurusunda belirtilmesi ve sözleşme ile onaylanması kaydıyla özel 
araç kullanılabilir ya da günlük araç kiralama hizmeti alınabilir. Her 100 km için 7 litre 
kurşunsuz benzin bedeli karşılanır.

20. Yurt içi arazi-saha çalışmaları kapsamında günlük araç kiralama hizmeti alınacak ise 
harcamaları proje sözleşmesiyle onaylanarak 03.5. hizmet alımları kalemine tahsis edilen 
bütçeden; görevlendirilen süreye ait gündelik gideri ile görev mahalinden görevlendirilen 
yere kadar olan yol (uçak, tren, otobüs vs.) harcamaları ise 03.3.1.1. yurt içi yolluk giderleri 
kalemine tahsis edilen bütçeden karşılanır. Günlük araç kiralama hizmeti ödemeleri sadece 
ön ödeme (avans) yoluyla yapılacaktır. Görevlendirilen tarihten en az 30 gün önce avans 
talebinin yapılması gerekmektedir. Yurt içi arazi-saha çalışması kapsamında araç 
kiralanacak ise araziye çıkılması planlanan tarihten 30 gün önce, görevlendirme tarihleri 
ile sınırlı olacak şekilde sistem üzerinden ön ödeme (avans) talebi yapılmalıdır. Sistemden 
üretilen harcama talimatında araç kiralama hizmetinin hangi tarihler arasında alınacağı 
belirtilmedir. Bu tarihler görevlendirme tarihlerini aşamaz. Onay yazısında tahmini 
güzergâh belirtilmelidir. Arazi saha çalışması için planlanan tarihten önce eş zamanlı olarak 
görevlendirme onayı ve avans talebinde bulunulmuş olmalıdır. Araç kiralama hizmeti 
benzinsiz olacak şekilde alınmalı, benzin fişleri ayrıca harcama belgesi olarak BAP Mali 
Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

Araç Kiralama Hizmeti Harcama Belgeleri; 
1. Rektör onaylı görevlendirme yazısı
2. Harcama talimatı
3. Fatura
4. 3 teklif
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5. Araç kira sözleşmesi
6. Piyasa araştırma tutanağı 
7. Yakıt fişi 

Çeşitli devlet kurumlarıyla ya da firmalarla yapılacak görüşmeler arazi-saha çalışmaları 
kapsamında bütçelendirilmemeli ve bu gerekçeyle, özel araç kullanımı, araç kiralama hizmet 
bedeli ve benzin gideri talep edilmemelidir. Bu tür kurumlar belediye sınırları içinde 
bulunduğundan toplu taşıma (mutat) araçlarının kullanılması tercih edilmelidir.

21. Gündelik ve konaklama masraflarının aynı kaynaktan ödenmesi esas olup, farklı kaynaktan 
ödenmek üzere bölünemez. Toplam ödenen rakam BAP tavanlarını aşamaz. Gündelik ve 
konaklamanın ödenebilmesi için, görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yurt 
dışında kalınan süre için otel faturası alınması gereklidir. Otel faturasının olmaması 
durumunda sadece gündelik masrafları ödenir. Konaklama masrafları ödenmez. Yurt 
dışı arazi saha çalışmalarında ev kirası/oda ücreti faturalandırılması koşuluyla ödenir. 
Gündelik ve konaklama giderleri; ABD ve uzak ülkeler için konferans tarihinden iki gün 
öncesi ve iki gün sonrasını; Avrupa ve yakın ülkeler için ise bir gün öncesini ve bir gün 
sonrasını aşmayacak şekilde ödenir. 

22. Toplantıyı düzenleyen kurum veya kuruluşlardan bilimsel toplantıya katılım belgesi ile kayıt 
ücretinin ödendiğine dair fatura alınmadığı takdirde görevlendirilen kişilere, toplantıya 
katılmış olmalarına rağmen, proje bütçesinden ödeme yapılamaz. Bilimsel toplantı 
yöneticileri tarafından katılan kişi adına hazırlanmış, imzalı asıl belge karşılığı ödeme 
yapılır.

23. Ödemeler, belge ve faturaların ibrazına bağlıdır. Kredi kart sliplerinin ya da elektronik 
posta ile gelen ödeme bilgilerinin geçerliliği yoktur. Tüm faturalar bilimsel toplantıya 
katılan görevlendirilen kişinin adına olmalıdır. Toplu faturalar geçerli değildir. 
Görevlendirme onayında belirtilen güzergâhın dışına çıkılması halinde yapılacak yol 
giderleri ödenmez. Ön ödeme (Avans) alınarak yapılan görevlendirmelerde,  harcama 
belgeleri dönüş tarihini takip eden en geç 30 gün içinde tüm harcama belgelerin asılları ve 
avans kapatma formu ile birlikte BAP Mali Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.
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