T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI
DESTEKLEME YÖNERGESİ

Amaç
Bu yönergenin amacı Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim
elemanlarının, Kocaeli Üniversitesi adına yapılmış olması şartı ile, ulusal ve uluslararası bilimsel
etkinliklere katılmalarının ve yayın yapmalarının yıllık bütçe durumuna göre teşvik edilmesine
ilişkin esasları belirlemektir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarının bilimsel
çalışmalarının ulusal / uluslararası kongre, konferans, panel ve sempozyumlarda sunulması,
akademik yayın/bildiri sayısının artırılması ve fakültenin öğretim elemanlarının alanlarına
ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilmeleri, alanlarına ilişkin akademik ilişkiler kurabilmeleri
ve ulusal/uluslararası ortak çalışmalar yürütebilmeleri hedeflenmektedir.
Dayanak
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 34.
maddesi, 20 Ocak 2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14579 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile 07 Kasım 1983 tarih ve 18214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçi ve
Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
hazırlanmıştır.
Kapsam
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarını kapsar.
Bilimsel Etkinliklere Katılım Şartları ve Kriterleri
Destek talebinde bulunan öğretim elemanının bilimsel etkinliğe katılımında aşağıdaki şartlar
aranır:
1. Yurtdışı bilimsel etkinliğe katılımda bildirinin dili Türkçe dışında olmalıdır. Birden fazla
dilde sunum yapılabilen etkinliklerde Türkçe sunumlar da dikkate alınır ve ulusal
etkinlik çerçevesinde desteklenir.
2. Bilimsel etkinliği düzenleyen veya destekleyen en az bir üniversite, enstitü veya bilim ve
hakem kurulu olan bir kurum veya ilgili alanda tanınırlığı kabul edilen uluslararası
meslek birliği olmalıdır.
3. Bilimsel etkinliğin bir ağ (internet) sayfası olmalı ve bilim / danışma kurulu vb organları
farklı üniversitelerden akademisyenler ve / veya uygulamacılardan oluşmalıdır.
4. Davetin / kabulün gerekçesi açık, detaylı ve anlaşılır olmalıdır.
5. Bilimsel etkinliğin düzenli olarak yapıldığı ve hakem sürecinin işletildiği etkinlikler
olması gerekir.
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6. Bildiri, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına yapılmış olmalıdır.
7. Yılda ikiden fazla başvuru durumunda bildirisi basılan / basılacak olan ve/veya yayına
dönüşmüş olanlara öncelik tanınır.
8. Ulusal veya uluslararası fonlardan desteklenen bir projede yürütücü olan veya bu tür bir
projede görevli öğretim elemanları, projelerinde söz konusu etkinlik için ödenek yok ise
bu yönerge kapsamında destek için başvurabilir.
9. Ulusal veya uluslararası fonlardan desteklenen bir projede yürütücü olan veya bu tür bir
projede görevli öğretim elemanları, etkinlik için sundukları çalışma proje kapsamında
değilse, bu yönerge kapsamında destek için başvurabilir.
10. Poster bildiriyle katılım sadece Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçentler için
mümkündür. Bu tür başvuru öğretim elemanı için yılda bir kere ile sınırlıdır.
11. Bütçe imkânlarının yetersiz olması durumunda desteklenecek başvurularda öncelikli
olarak:
a) Bildirinin yayımlanmış / yayımlanacak olması,
b) Geçmiş yıllarda destek alınarak katılım sağlanan sunumların yayına dönüşmüş
olması,
c) Önceki yıllarda gidilen etkinliklerde sadece özeti basılan bildirilerin daha sonra
uluslararası alan indekslerinde yer alan dergi/kitaplarda tam metin yayımlanmış
olması,
d) Bir önceki yıl içerisinde destek programından öngörülenden daha az faydalanmış
olmak,
e) Sözlü sunum, seminer, ders, vb

faaliyetin olması

sırasıyla dikkate alınır.

Destek İçin Başvuru ve Ön Değerlendirme Süreci
Bilimsel etkinliğe katılmak amacıyla destek almak isteyen öğretim elemanları etkinlik tarihinden
en az 30 gün önce ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapmalıdır. Başvuruya
(DESTEK_BAŞVURU_FORMU.DOCX) aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir.
1) Davet mektubu veya bildirinin bilimsel etkinliğe kabul edildiğine dair kabul yazısı,
(etkinliğin adı, yeri, tarihi ve bildiri/sunum adını gösterir e-posta, davet yazısının pdf
çıktısı vb)
2) Bildiri / sunum özeti
3) Destek Başvuru Formu (DESTEK_BAŞVURU_FORMU.DOCX)
Bölüm başkanlığı ilgili başvuruyu destekleme esasları kapsamında değerlendirerek görüşünü
başvuru formu üzerinde belirterek, dekanlığa (Başvuru Formu) ekleri ile üst yazısı olmaksızın
bildirir.
Fakülte düzeyinde tüm başvuruların değerlendirilmesinde ve Fakülte Yönetim Kurulu’na görüş
oluşturulmasında, bu belge kapsamında çalışmak üzere bir komisyon görev yapar. Komisyon,
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dekan tarafından görevlendirilen 4 öğretim elemanından oluşur ve 2 yıl süre ile görev yapar.
Destek Miktarı ve Ödeme Şartları
1. Ulusal bilimsel etkinlikleri destekleme miktarı gidiş dönüş yol masrafı ile en fazla 3
günlük yevmiye toplamı kadardır. Bunun dışında, fakülte bütçesinden ödenecek katılım
ücretinin üst sınır 150 (yüzelli) Avro karşılığı kadar Türk Lirasıdır.
2. Uluslararası bilimsel etkinlikleri destekleme miktarı, gidiş-dönüş yol masrafı ile en fazla
3 günlük yevmiye toplamı kadardır. Bunun dışında, fakülte bütçesinden ödenecek katılım
ücreti desteğinin üst sınır 300 (üçyüz) Avro karşılığı Türk Lirasıdır.
Bilimsel etkinlikler desteklenirken,
1. Bilimsel etkinliğe katılımda bildiride birden fazla öğretim elemanının isminin yer alması
durumunda, destek sadece etkinliğe katılan bir öğretim elemanına ödenir.
2. Etkinliğe katılan öğretim elemanının destek alabilmesi için, etkinlik sonrası katılım
belgesi ve katılım ücretini gösteren belge ile yolculuk biletleri veya karayolu
taşımacılığına ait rayiç bedeli yazısını içeren belgeleri ve diğer harcama belgelerini
eksiksiz bir şekilde ilgili birime sunmalıdır.
Not
1. İlgili ödeme miktarları bütçe olanakları ölçüsünde ödenir. Bilimsel etkinliğe katılım
desteklerinden biri bütçeden diğeri ise Bilimsel Araştırma Fonu’ndan karşılanır.
2. Olanaklar dahilinde öncelik, Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçentlerde olmak üzere,
yılda bir kez, etki değeri yüksek, kendi alanları ile ilgili önde gelen ulusal bilimsel
etkinliklere tebliğsiz katılım için yevmiye ve yol ücreti ödenir.
3. Erasmus Personel Hareketliliği ile ilgili uygulamalar ve İkili Bilimsel İşbirliği Anlaşmaları
çerçevesinde yürütülecek uygulamalar kendi özel hükümlerine tabidir.
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