
BAP Komisyonu’nun 09 Ocak 2020 tarih ve 2020-01 sayılı tutanak kararı ile; 

 

Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren ve 3 aydan uzun süreli görevlendirme 

(Sabbatical görevlendirmeleri, askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, 

ücretsiz izin vb.) alacak yürütücülerin;  

 

 Yürüyen projelerinin, ıslak imza gerektiren mali süreçlerle ilgili işlemlerin 

aksamaması için projenin yürütücülüğünün ilgili tarihler arasında proje 

ekibindeki tam zamanlı doktoralı bir öğretim üyesi/doktoralı çalışana (postdoc 

hariç) devredilmesi gerekir. Ayrıca proje yürütücüsü izinli olduğu süre boyunca 

projesinin askıya alınması (dondurulması) için BAP Komisyonu’na değişiklik 

talebinde bulunabilir. BAP Komisyonu’ndan onay alınarak devir işleminin 

yapılmaması veya projenin askıya alınmaması (dondurulmaması) halinde 

projeyle ilgili mali süreçlerin durdurulmasına ve taleplerin komisyon 

değerlendirmesine alınmaması uygulamasına devam edilmesine; 

 

 Yeni proje başvurularının komisyon değerlendirmesine alınmaması 

uygulamasına devam edilmesine (Bilim İnsanı Portalı’na iletilen yeni proje 

başvuruları; yeni başvuru, revizyon ve sözleşme bekleyen aşamalarında en 

fazla 1 yıl bekletilir. 1 yıl sonunda gerekli işlemleri tamamlamayan proje 

yürütücülerinin başvuruları sistem üzerinden iptal edilir.); 

 

 “Sabbatical” görevlendirmesinde bulunan öğretim üyeleri uluslararası bilimsel 

bir toplantıya katılmak isterlerse, görevlendirildikleri şehirden bilimsel 

toplantının yapılacağı şehre gitmelerine destek sağlanması, 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 uygulamasına devam 

edilmesine; 

 

 “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.] arazi saha çalışması giderleri kapsamında destek 

verilememesi uygulamasına devam edilmesine; 

 

 Standart (P kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu), 

İleri Teknoloji Geliştirme ve Uygulama (TUG kodlu), Çok Disiplinli (R kodlu), 

Altyapı (S kodlu) projelerinin ekiplerinde yer alan doktoralı öğretim 

elemanlarına (doktora sonrası araştırmacılar hariç) devredilebilmesi 

uygulamasına devam edilmesine; 

 

 Doktora (D kodlu) projelerin, proje ekibinde yer alan doktora tezi eş 

danışmanına devredilebilmesi uygulamasına devam edilebilmesine; 

 



 Start-Up (SUP kodlu) projeleri çerçevesinde yürütücü değişikliği 

yapılmamasına; 

 

 İkinci 3 ay yönetim kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme 

alınması durumunda projenin devir ya da askıya alma işlemlerinin yapılması 

için BAP Komisyonu’na değişiklik talebinde bulunulmasına karar verildi. 

 

 Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projelerinin ekiplerinde yer alan doktoralı 

öğretim elemanlarına (doktora sonrası araştırmacılar hariç) devredilebilmesi 

uygulamasına devam edilmesine; 

 

karar verildi. 

 


