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İlgi : a) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 16/05/2018 tarihli ve 29094 sayılı yazısı.

b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 1 Sıra Nolu Genelgesi.
 

İlgi (a) yazımızda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununda bazı bütçe kalemlerine kaynak ekleme ve aktarma işlem yetkisini üniversitelerin üst

 öğretim elemanlarımızın yurtiçi kısa süreliyönetiminden alarak Bakanlık onayına tabi tutmuş,
ulusal/uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere (kongre, konferans, sempozyum, çalıştay,
platform vb.) katılım ve harcırah giderlerinin ödendiği bütçe tertibine aktarma işlemi Aralık 2019
ayının son günlerinde ancak gerçekleşmiştir.

Buna bağlı olarak Üniversitemizde 2019 Mali Yılı Bütçe harcamalarında aksaklıklar
yaşanmaması için bazı tedbirler alınmış ve İlgi (b) da kayıtlı genelge ile harcama birimlerimize
duyurulmuştur.

Üniversitemizin 2019 yılı öncesi katılım ve harcırah giderleri ile bu bütçe tertibine 2019
Mali Yılında başka bütçe kalemlerinden ödenek aktarılamayacağı hususları dikkate alındığında;
"03.3 Yolluk Bütçe" tertibine tefrik edilen ödenek yetersiz kalacağından, aşağıdaki tedbirlerin
alınması uygun görülmüştür.
 

1- Rektör, rektör yardımcısı, dekan, müdür ve genel sekreter dışındaki idari
görevlendirmelerde, öncelikli olarak resmi taşıt görevlendirilecektir. Resmi taşıt
görevlendirilememesi durumunda ise mutat taşıt/taşıtların (şehirler arasında otobüs, minibüs ve
tren, şehir içinde belediye otobüsü, hatlı minibüs, banliyö treni, metro vb.) ücretleri dikkate alınarak
ödemesi yapılacaktır.
 

2- Öğretim elamanlarımızın yolluk, yevmiye ve katılım giderlerinin birimlerinden
karşılanarak katılım gerçekleştirecekleri kongre, konferans, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel
etkinlik görevlendirmelerinde (bilimsel araştırma projeleri hariç) aşağıda belirtilen hususlara dikkat
etmeleri gerekmektedir:

Yurtiçi kısa süreli ulusal/uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere görevlendirilmelerde
Sosyal Bilimler  alanında yer alan birimler için en fazla 500 (beşyüz)-TL, Fen Bilimleri
alanında yer alan birimler için en fazla 750 (yediyüzelli)-TL ilgili birim bütçesinden destek
verilecektir. Destek talep eden öğretim elemanlarımız, Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım
Talep Formu (Ek-1) ve Ek-2 de yer alan dilekçeyle bölüm başkanlıklarına başvuracaklardır.
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Prof. Dr. Nurcan BAYKAM
Rektör V.
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Katılım talep edilen bilimsel etkinliklerde "sözlü bildiri" ile katılım sağlanacak, poster
bildirisi ile katılımlara ise harcama yetkililerince maddi destek verilmeyecektir.
Yurtiçinde düzenlenen ulusal veya uluslararası etkinliğin en az 5. kez düzenleniyor olması
gerekmektedir.

3- Bütçeden ödenek almadan yapılacak kısa süreli görevlendirmeler, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Biriminizdeki akademik personelin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.

 

 

Ek :
1 - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Talep Formu (1 sayfa)
2 - Dilekçe (1 sayfa)

 
Dağıtım:

Tüm Birimlere
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