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Madde 8- Fakültemiz Öğretim elemanlarının yurt dışında düzenlenecek olan uluslararası
bilimsel toplantılara katılımlarına verilecek destek miktarları konusu görüşüldü;
Yapılan görüşmeler sonunda;
a) Öğretim elemanlarının yurt dışında görevlendirilmeleri ile ilgili 23.06.2015 gün ve
2015/1138-4 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline,
b) Aşağıda yer alan ve 2547 sayılı yasanın 39. maddesi ile “Yurtiçinde ve dışında
Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılacak
görevlendirmelerle ilgili hazırlanan usul ve esasların kabulüne,
c) İlgili Kanun’un 39. maddesi uyarınca kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara
sözlü bildiri ile katılmak üzere yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarının yolluk,
yevmiye ve konaklama giderlerinin bir kısmının Fakülte bütçe imkanları ölçüsünde mevcut
kullanılabilir ödenekten ve belirlenen tutar oranda karşılanmasına,
d) Uygulamanın 03.02.2016 tarihinden itibaren başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
Yurt Dışındaki Etkinliklerinin Desteklenmesine İlişkin Belirlenen Usul ve Esaslar
A. Kongre Katılımına Destek Şartları ve Tutarı
Yurtdışında yapılan kongrelere, yılda bir kez olmak şartıyla, bütçe imkanlarını
çerçevesinde, sadece sözlü bildiriyle katılacak akademisyenlere belirli bir miktarda destek
verilecektir. Kongreye birden fazla akademisyenin katılması halinde sadece bildiriyi sunacak kişi
destekten yararlanacaktır.
Destek Şartları:
1. İlgili bölümde öğretim üyesi veya öğretim elemanı (öğretim görevlisi veya araştırma
görevlisi)olarak görev yapıyor olmak,
2. Aynı yıl içinde bu destekten yararlanılmamış olmak,

Destek tutarı1:
 Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 3.000,-TL
 Diğer ülkeler için en fazla 2.500,-TL
B. Kongre Desteği İçin Başvuru
Etkinliğe katılacak kişinin aşağıdaki belgeleri belirtilen sıraya göre düzenleyip, ilgili
bölüm başkanlığına başvurması gerekmektedir.
1)
2)
3)
4)

Başvuru dilekçesi
Kabul mektubu
Bildiri özeti
Etkinliğin programı (sadece tanıtım sayfası ve adayın sunumunun bahsedildiği sayfa

C. Kongre Dönüşünde İbraz Edilecek Belgeler
1. Katılım sertifikası
2. Harcama cetveli (dizi pusulası): Bu cetvele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
sadece yolluk ve konaklamaya ilişkin harcamalar yazılacaktır. Katılım ücreti vb.
diğer harcamalara ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
3. Biniş kartları veya pasaportun giriş çıkış kısmının fotokopisi

1

Burada belirtilen tutarlar üst sınır olup, bu tutarın üzerinde yapılan harcamalar karşılanmayacaktır. Belirlenen destek tutarının altında harcama belgesi
ibraz edilmesi durumunda ise sadece sözkonusu belgelerdeki tutar kadar ödeme yapılacaktır.

