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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME 

USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1-(1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesine bağlı birimlerde fiilen görev yapan öğretim 
elemanlarının yaptıkları bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası etkinliklerde sunmaları için 
teşvik etmek ve nitelikli yayın yapmalarını bütçe imkanları ölçüsünde desteklemek amacıyla 
hazırlanmıştır. 
 

Dayanak 

MADDE 2-(l) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi, 6245 

Sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan “Yurtdışı 

Gündeliklerine Dair Karar” ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda 

Verilecek Gündeliklere Dair Karar”, 07.11.1983 tarih ve 18214 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yurtiçi ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE -3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Üniversite Sinop Üniversitesini, 
b) Rektörlük Sinop Üniversitesi Rektörlüğünü, 
c) Rektör Sinop Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Yönetim Kurulu Sinop Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
d) Birim Öğretim elemanının fiilen görev yaptığı, Sinop Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, 

yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölüm 

başkanlıklarını, 

e) Öğretim elemanı Sinop Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, 

Meslek Yüksekokulu, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı bölüm 

başkanlıklarında görev yapan öğretim üyesi ve diğer öğretim elemanlarını, 

f) Bilimsel Etkinlik: Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, sempozyum, 

panel, çalıştay vb. nitelikteki etkinlikleri ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme 

 
Bilimsel etkinliklere katılım şartları ve kriterleri 
MADDE -4- (1) Destek talebinde bulunan öğretim elemanının bilimsel etkinliğe katılımında 
aşağıda belirtilen şartlar aranır; 
a) Destek talebinde bulunan öğretim elemanının bilimsel etkinliğe katılımı ile ilgili bildiri Sinop 
Üniversitesi adına yapılmış olmalıdır. 
b) Öğretim elemanı her yıl için en fazla bir kez yurtiçi destek (poster veya sözlü bildiri), bir kez 
de yurtdışı destek (sadece sözlü bildiri) talebinde bulunabilir. Yurtdışı destek talebinde 
bulunmayan öğretim elemanları iki defaya kadar yurtiçi destek talebinde bulunabilir (ikinci kez 
yurtiçi destek talebinde sadece sözlü bildirilere destek verilecektir). 
 
(2)Yurtdışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımda üniversite destek programından 



faydalanabilmesi için 

a) Öğretim elemanının bilimsel çalışmaları ile ilgili bildirinin sözlü sunum olarak kabul edilmiş 

(Poster sunumu destek kapsamı dışındadır) ve söz konusu sunumu yapacak kişinin destek 

programından faydalanmak isteyen kişi olması gerekir. 

b) Katılmak istenilen etkinliğin ve sunulan bildirinin, öğretim elemanının bilim alanı ile ilgili 

olması gerekir. 

c) Öğretim elemanlarının, katılmak istedikleri etkinliğin bilimsel kapsamıyla ilgili önceden 

bilimsel yayın yapmış olması tercih nedenidir. 

d) DPT, TÜBİTAK vb. nitelikteki ulusal proje (BAP hariç) ve uluslararası projeleri (UBAP, 

AB, NATO vb. nitelikli) yönetici olarak kabul edilen öğretim elemanları proje kabul yazılarını 

ibraz etmeleri halinde aynı yıl içerisinde ikinci defa sözlü sunum için destek programına 

başvurabilirler. 

e) Bilimsel etkinliğin gerçekleşeceği tarihten önceki yılda SCI, SCI-Expanded, AHCI ve SSCI 

uluslararası indekslerinde taranan dergilerde en az üç makale yayımlamış olan öğretim 

elemanları (birden fazla Sinop Üniversitesi yazarı olması halinde aynı makale için ilk isim veya 

sorumlu yazarlardan yalnızca birisine) aynı yıl içerisinde ikinci defa sözlü sunum için yurtdışı 

destek programına başvurabilirler. 

f) Bilimsel etkinliğin en az üçüncü kez düzenleniyor olması gerekmektedir. 

g) Destek programından faydalanan öğretim elemanlarının bir sonraki destek başvurusunda 

tekrar bu haktan yararlanabilmeleri için daha önce sundukları bildirilerinin katıldıkları 

etkinliğin kitapçığında tam metin olarak yayınlanmış olması ya da aynı bildiri metninin daha 

önce başvurduğu etkinlik tarihi ile yeni başvurusundaki etkinlik tarihleri arasındaki süre 

içerisinde hakemli bir dergide yayımlanmış olması gerekmektedir. 

 
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Uluslararası bilimsel etkinlikler, “Yurtdışı 
bilimsel etkinliklere katılım” ölçütlerine göre değerlendirilir. 
 
(4) Bütçe imkânlarının yetersiz olması söz konusu olduğu durumlarda desteklenecek öğretim 
elemanlarında öncelikli olarak şu şartlar aranır; 
a) Yıl içerisinde veya bir önceki yıl içerisinde destek programından faydalanmamış olan 
öğretim elemanlarına öncelik verilir. Burada eşitlik olması halinde; 
b) Çalışmasının tamamını yurt içinde yapmış olan öğretim elemanlarına öncelik verilir. 
 
Destek için müracaat 

MADDE -5- (1) Bilimsel Etkinliğe katılmak amacıyla destek almak isteyen öğretim elemanları, 
yurtdışı desteklerinde etkinliğin yapılacağı tarihten en az yirmi (20) gün önce, yurtiçi 
desteklerinde ise etkinliğin yapılacağı tarihten en az on beş (15) gün önce ilgili birime başvuru 
yapmalıdır. 
(2) Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir. 
a) Doldurulmuş başvuru formu, 
b) Davet mektubu veya bildirinin kabul edildiğine dair kabul yazısı, 
c) Etkinlik bilgileri (etkinliğe ait web sitesinden veya posta ile gönderilmiş etkinliğin adı, yeri, 
tarihi ve etkinlik programında yer aldığını gösterir belge), 
d) Bilimsel etkinliğin en az üçüncü kez düzenleniyor olduğunu gösteren belge, (Yurtiçi Bilimsel 
Etkinlikler Hariç) 
d) Bildiri özeti ya da tam metni, 
e) Aynı yıl içerisinde ikinci kez başvuru hakkını elde etmiş öğretim elemanlarının MADDE-4 
deki ilgili şartı/şartları sağladığını belgelemesi gerekmektedir. 
 
Yukarıda istenilen belgelerin eksik olması durumunda müracaat geçerli sayılmaz. 
 



 

 

Destek miktarı ve ödeme şartları 

MADDE -6- (1) Bilimsel etkinlikleri destek miktarı, 

a) Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılım destek üst sınırı her yıl Üniversite yönetim 

kurulunda belirlenerek Ocak ayında ilan edilir. 
(2) Bilimsel etkinlikler desteklenirken, 

a) Bilimsel etkinliğe katılımda bildiride birden fazla öğretim elemanının isminin yer alması 

durumunda, destek sadece bildiriyi sunan öğretim elemanına ödenir. 

b) Bildiride birden fazla yazar olması durumunda başvuru formu, etkinliğe katılacak olan yazar 

adına doldurulacak ve form bildiride adı geçen Sinop Üniversitesi mensubu tüm yazarlar 

tarafından imzalanacaktır (poster sunumlar dahil). 

c) Etkinliğe katılan öğretim elemanının destek alabilmesi için etkinlik sonrasında, katılım 

belgesi, katılım ücretini gösteren belge ile yolculuk biletleri ve gerekli görülmesi durumunda 

diğer harcama belgeleri (Konaklama, Taksi) eksiksiz bir şekilde döndükten sonra en geç yedi 

(7) gün içerisinde ilgili birime sunmalıdır. 
 
 
 
Yürürlük 
MADDE 7- (1) Bu usul ve esaslar 01/01/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
YURTİÇİ / YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE 

KATILIMI DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU 

FORMU 

    
 
Başvuranın Adı ve Soyadı, Ünvanı : 

 

 
Fakültesi ve Bölümü :   

 
Katılacağı bilimsel etkinliğin adı ve yeri ve web sayfası :  

 

 
Etkinliğin Yapılacağı Tarih : 

 

 

 

 

Bildirinin Adı :  

 

 

Yazar (lar):  

 

 

Bildirinin Sunuş Şekli:                   Poster         Sözlü           Çağrılı   

 

 

Daha önce böyle bir etkinlikten faydalanıldı mı? :         

 

Evet ise tarihi :   

 

Yurt İçi  

Evet               Hayır   

Yurt Dışı  

Evet               Hayır   

  

 

Daha önce destek alındı ise yapılan yayın*:  

 

         

 

Sunacak yazar Sinop Üniversitesi mensubu yazarların onayı 

Adı ve Soyadı 

 

Adı ve Soyadı  Adı ve Soyadı   Adı ve Soyadı  Adı ve Soyadı  Adı ve Soyadı 

 

 

     İmza   

 

 

İmza    İmza                   İmza                 İmza                 İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ödeme Bilgileri 

 

 

TC Kimlik No: 

 

 

Banka ve Şube Adı :  

 

IBAN No  : 

 

 

Telefon No :  

 

 

E-posta : 

 

 

 
Tarih İmza 

  

 

Tarih :  

 

* Yapılan yayının basılı çıktısı başvuru formuna eklenmelidir. 


