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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME 
YÖNERGESİ 

1. Amaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal 
etkinliklere katılımına maddi destek sağlanmasıdır. 

2. Katılım Desteği Verilecek Bilimsel/Sanatsal Etkinlikler 

a. Katılım desteği sağlanacak bilimsel ve sanatsal etkinlikler ulusal ve uluslararası 
düzeyde gerçekleştirilen kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, kurs, 
konser, sergi, bienal, trienal, yarışma ve atölye vb. çalışmalarıdır. 
 

b. Katılım desteğine başvuran öğretim elemanlarının katılacakları bilimsel ve sanatsal 
etkinlikler ilgili kişinin bilim alanı ya da doktora veya doçentlik alanı ile ilgili 
olmalıdır. 
 

c. Destek talebinde bulunan öğretim elemanı bilimsel etkinliğe Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi adına katılmış olmalıdır. 
 

d. Uluslararası kongre, konferans, seminer, çalıştay, kurs ve sempozyumlarda en az 10 
dakikalık sözlü sunum için kabul edilen bildiriler ve poster bildirileri olanlara; Ulusal 
kongre, konferans, seminer, çalıştay, kurs ve sempozyumlarda en az 10 dakikalık 
sözlü sunum için kabul edilen bildiriler ve poster bildirileri olanlara; Uluslararası ve 
Ulusal etkinliklerin bilim, organizasyon, yürütme kurullarında yer alanlara; 
etkinliklerde davetli konuşmacı, davetli sanatçı, panelist, oturum başkanı veya eğitmen 
olarak görev alanlara; konser, sergi, bienal, trienal, yarışma gibi aktivitelere eserleriyle 
katılanlara destek verilir.  Katılım desteği için talepte bulunan öğretim elemanı 
etkinlikte bildiriyi sunacak kişi olmalıdır. 

Bilimsel etkinliklere katılım desteği Uluslararası Tam Destek, Uluslararası Destek, 
Ulusal Destek olmak üzere 3 kategoride sağlanır. 

3. i) Uluslararası Tam Destekten Yararlanmak İçin Aranan Koşullar 

a. Öğretim elemanının Uluslararası Tam Destekten yararlanması için TÜBİTAK 2224-A 
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı’na başvuru şartlarını 
sağlaması gerekir. Bu programın başvuru şartlarında bir değişiklik olduğunda geçerli 
yeni şartlar üniversitemize başvuru için de geçerli olacaktır. Programa başvurusunu 
yapan öğretim elemanının destek alması uygun görülür ise öğretim elemanı 
Uluslararası Destek üst limiti kadar üniversite bütçesinden desteklenir. Eğer 
programa başvurusunu yapan öğretim elemanının destek alması uygun görülmez ise 
öğretim elemanı Uluslararası Tam Destek üst limiti ile görevlendirilir. TÜBİTAK 
2224-A programının başvuru sonuçları açıklanana kadar öğretim elemanına herhangi 
bir ödeme yapılmaz. Başvurular ilgili mali yıl içerisinde sonuçlanmaz ise takip eden 
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yılın bütçesinden ödemeler yapılır. Öğretim elemanı cari yılda yapacağı başvurular ile 
ilgili hak kaybı yaşamaz. 
 

b. Son 2 yıl içinde TÜBİTAK 2224-A desteği almış öğretim elemanı aynı koşulları 
taşıyan katılım için bilimsel etkinlikten kabul almış ise Uluslararası Tam Destekten 
yararlanır. 
 

c. Öğretim elemanlarının katılacağı kongre ya da konferanslarda sunacağı bildirinin 
önemli bir kısmını (en az % 70’ini) Türkiye’de yapmış olması gerekir (İkinci yazar 
yabancı ise yabancı yazarın çalışmadaki payını açıklayan bir yazı bu yazardan 
alınmalıdır). 
 

d. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli ve en az 3'üncüsünün düzenleniyor olması 
gerekir. 
 

e. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması 
gerekir. 
 

f. Öğretim elemanının en az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul almış olması ya da 
davetli konuşmacı / davetli sanatçı olarak çağrılmış olması gerekir. 
 

g. Katılım desteği için talepte bulunan öğretim elemanı etkinlikte bildiriyi sunacak kişi 
olmalıdır. 
 

h. Katılım desteği için talepte bulunan öğretim elemanının başvuru tarihinde Türkiye’de 
bulunması gerekir. Etkinliğin başvuru tarihinde öğrenim, araştırma, çalışma gibi 
nedenlerle yurt dışında bulunanlar başvuru yapamaz. 
 

i. Katılım desteği için talepte bulunan öğretim elemanı toplantının yapılacağı dil veya 
ülkenin dilinden en az 60 dil puanına sahip olmalıdır (YDS, KPDS veya YÖK 
tarafından denkliği kabul edilen diğer sınavlar). 
 

j. Bilimsel etkinliğe poster bildiri ile katıldığı için veya diğer sebeplerden dolayı  
TÜBİTAK 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı’na 
başvuramayan öğretim elemanı bu programa başvuru şartlarını sağladığı takdirde 
Uluslararası Tam Destek miktarının en fazla yarısı kadar ücretle desteklenir. 
 

k. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları için 3a ve 3b maddesi 
aranmaz. 

ii) Uluslararası Destekten Yararlanmak İçin Aranan Koşullar 

a. Uluslararası Tam Destek şartlarını taşımayan fakat yurtdışında düzenlenen 
Uluslararası Kongrelerde sözlü sunum veya poster sunum için kabul almış olan 
öğretim elemanları ile; konser, sergi, bienal, trienal, gibi aktivitelere eserleriyle katılan 
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öğretim elemanları; ayrıca Uluslararası etkinliklerin bilim, organizasyon, yürütme 
kurullarında yer alan; etkinliklerde davetli konuşmacı, davetli sanatçı, panelist, oturum 
başkanı veya eğitmen olarak görev alan öğretim elemanları Uluslararası Destekten 
faydalanır. Öğretim elemanları bu kapsamda bir mali yıl içinde iki kez desteklenir. 

iii) Ulusal Destekten Yararlanmak İçin Aranan Koşullar 

a. Yurt içinde düzenlenen Ulusal veya Uluslararası Kongrelerde sözlü sunum veya poster 
sunum için kabul almış olan öğretim elemanları ile; konser, sergi, bienal, trienal gibi 
aktivitelere eserleriyle katılan öğretim elemanları; ayrıca Ulusal etkinliklerin bilim, 
organizasyon, yürütme kurullarında yer alan; etkinliklerde davetli konuşmacı, davetli 
sanatçı, panelist, oturum başkanı veya eğitmen olarak görev alan öğretim elemanları 
Ulusal Destekten faydalanır. Öğretim elemanı bu kapsamda bir mali yıl içinde iki kez 
desteklenir. 

4. Katılım Desteğinin Miktarı, Sayısı ve Kapsamı 

a. Katılım desteğinden bir mali yıl içerisinde yararlanacak öğretim elemanı sayısı ile o 
yılda bir defada bir öğretim elemanına verilecek katılım desteği miktarı, bütçe 
imkânları ve diğer kaynakların yeterliliği de dikkate alınarak Üniversite Yönetim 
Kurulunca belirlenir. 
 

b. Katılım ödeneği kullanan öğretim elemanı sağlanan desteğin karşılığında 2547 Sayılı 
Kanunun 39. Maddesi ile Döner Sermaye Mevzuatının gereklerini yerine getirir ve 
etkinlik sonrası katılım belgesi ve katılım ücretini gösteren belge ile yolculuk biletleri 
ve diğer harcama belgelerini eksiksiz bir şekilde ilgili birime sunar. 
 

c. Öğretim elemanının şartları uygun olan yurtdışı uluslararası nitelikli toplantılara 
katılacaklarını belgelemeleri hâlinde, kendilerine her mali yılda ikinci kez Uluslararası 
Tam Destek verilebilir. Ancak ilgili kişinin TÜBİTAK 2224-A şartı dışında, öğretim 
üyeliğine atanma şartlarının 1a kapsamındaki dergilerde, o yıl veya bir önceki yıl en 
az 2 yayın yapmış olması veya TÜBİTAK ya da kamu kuruluşlarının periyodik destek 
programları kapsamında bir AR-GE projesi yürütüyor olması şartı aranır. Yayın 
kapsamında başvuru ise makalelerin tam metni, tarandığı indeksi gösteren belge ve 
varsa kurum içindeki ortak yazarlardan feragat belgesi de eklenmelidir. 
 

d. Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Organizasyon Komitesi yabancı kişi ve 
kuruluşlardan oluşan, Türkiye’de yapılan uluslararası bilimsel etkinliklere sözlü 
sunum veya poster sunum ile katılımlarda Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla 
Uluslararası Tam Destek koşullarına göre destek sağlanır. Öğretim elemanının 
uluslararası bilimsel etkinliğin Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu, Organizasyon 
Komitesi ve Organizasyonu Yapan Kurumun yabancı kişi ve kuruluşlardan 
oluştuğunu ispatlaması gerekir.  
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e. Ulusal bilimsel etkinlikleri destekleme miktarı, gidiş-dönüş yol masrafı ile birlikte en 
fazla 4 (dört) günlük yevmiye toplamı kadardır. Bunun dışında, ilgili mali yıl için 
Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım ücreti desteği de ödenebilir. 
 

5. Katılım Desteğine Başvuru 

Katılım desteğine başvurularda; 

a. Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Formu (Ek-1), 
 

b. Bilimsel etkinliğin olduğu tarihlerde ders programında bulunan derslerin telafi 
programı 
 

c. Uluslararası Tam Destek başvurusu için;  
i. TÜBİTAK 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı’na 

eksiksiz başvuru yapıldığına ve onay alınmadığına dair belge (Başvuru sonuçlarının 
açıklanması ardından yapılacak başvuru için gereklidir), 

ii. Öğretim elemanının sözlü sunum yapacağını belirten dair kabul mektubu 
(Uluslararası Tam Destek poster bildiri için poster sunum yapacağını belirten kabul 
mektubu), davetli konuşmacı olarak katılacak öğretim elemanı için kişi adına 
hazırlanmış davet yazısı 

iii. Bildiri özeti (Dili İngilizce dışında başka bir yabancı dilde ise Türkçe çevirisi) 
iv. Varsa detaylı etkinlik programı veya etkinlik katılımcı listesi, yoksa bir önceki 

etkinliğin programı 
v. Yabancı dil belgesi 

vi. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli (TÜBİTAK 2224A programının hakemli 
etkinlikler için aradığı şart geçerlidir) olduğunu ve 3’üncüsünün düzenleniyor 
olduğunu gösterir belge (Ekran görüntüsü kabul edilmektedir.) 

 
d. Ulusal veya Uluslararası Destek başvurusu için; 

i. Öğretim elemanının sözlü veya poster sunum yapacağını belirten dair kabul 
mektubu, davetli konuşmacı olarak katılacak öğretim elemanı için kişi adına 
hazırlanmış davet yazısı 

ii. Bildiri özeti  

bilimsel etkinlik tarihinden en az otuz (30) gün öncesinden öğretim elemanı gerekli belgeler 
ile birlikte Proje ve Patent Ofisi Koordinatörlüğü'ne başvuruda bulunacak ve aldığı onay 
yazısı ile birlikte Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri'ne görevlendirme için 
talepte bulunacaktır. Ardından Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri gibi akademik 
birimlerin üst yöneticileri tarafından karar onaya sunulacaktır. 

6. Yetki 

a. Bu usul ve esaslarda yer almayan konular ile ilgili kararlar Üniversite Yönetim 
Kurulunun onayı ile düzenlenir. 
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7. Yürürlük 

a. Bu usul ve esaslar 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 

8. Yürütme 

a. Bu usul ve esasların hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 

9. Ek Açıklamalar 

a. Türk Üniversiteleri ve Türk kurum/kuruluşları tarafından yurtdışında düzenlenen 
toplantılara ve/veya katılımcıların çoğunluğunun Türklerden oluştuğu bilimsel 
etkinliklere uluslararası destek verilmez; bu etkinlikler ulusal destek ile desteklenir.  

b. Yayımlanmış makaleler için sunum amaçlı yurtdışı etkinliklere katılma desteği 
verilmez. 

c. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılan öğretim elemanına 
herhangi bir destek sağlanmaz. 
 

Üniversitemiz Senato’sunun, 29/05/2017 tarihli ve 155/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 
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Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Başvuru Formu (EK-I) 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

PROJE VE PATENT OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE 

Aşağıda ayrıntıları belirtilen bilimsel etkinliğe katılmak istiyorum. Başvuru formunda vermiş olduğum tüm 
bilgilerin doğruluğunu beyan eder, gerekli işlemlerin yapılması hususunda bilgilerinizi arz ederim. 

 
 

İsim 
Tarih/İmza 

BAŞVURUDA BULUNAN ÖĞRETİM ELEMANININ/ÜYESİNİN  

Unvanı Adı Soyadı:  
Fakülte ve Bölümü (Anabilim Dalı):  
e-Posta:  
Dahili No / Cep Telefon No:  
Aynı mali yıl içerisinde kongre destek 
programından yararlanıp yararlanmadığının 
sayısı 

Uluslararası Tam Destek:……. 
Uluslararası Destek:…… 
Ulusal Destek:….. 
 

 
Bilimsel/Sanatsal Etkinliğin Adı:…..……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bilimsel/Sanatsal Etkinliğin Yeri: (Şehir/Ülke)………………………..…………………………………... 

Bilimsel/Sanatsal Etkinliğin Tarihi:………………………………………………………………………… 

Görevlendirme İstenen Tarihler:……………………………………………………………………………. 

Bildirinin/Eserin Adı: ……………………………………………................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bilimsel/Sanatsal Etkinliğin Web Adresi: ……………………………………………………………......... 

 
 

KATILIM TÜRÜ 
 İzleyici 
 Davetli Konuşmacı/Sanatçı 
 Oturum Başkanlığı 
 Sözlü Bildiri 
 Poster Bildiri 
 Çalıştay 
 Sergi, Konser, Bienal, 

Yarışma 

DESTEK TÜRÜ 
 Yolluklu Yevmiyeli Katılım Ücretli Uluslararası Tam Destek 

(Sözlü Bildiri-TÜBİTAK 2214A başvuru şartlı) 
 Yolluklu Yevmiyeli Katılım Ücretli Uluslararası Tam Destek 

(TÜBİTAK 2214A başvurusu olmadan) 
 Yolluklu Yevmiyeli Katılım Ücretli Uluslararası Destek 

 Yolluklu Yevmiyeli Katılım Ücretli Ulusal Destek (Yurt içi) 
 BAP Destekli 
 Diğer (…………………………………………………….……) 

NOT: Gerçek dışı beyanda bulunan kişiler 3 yıl süre ile hiçbir destekten faydalanamaz. 


