BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI
DESTEKLEME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; giderleri Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanan ve yurtiçinde/yurtdışında düzenlenen bilimsel
etkinliklere öğrencilerin katılımlarını desteklemek için görevlendirilmelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge; Bartın Üniversitesi öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışında
düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımlarına ilişkin şartları, başvuru usullerini, öğrencilerin
görevlendirilmelerini ve destekleme esaslarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bağlı mevzuat ile
6245 sayılı Harcırah Kanunu, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) ve (H) Cetvelleri,
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve 334 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Akademik birimler: Bartın Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarını,
b) Akademik yıl: Her yıl Bartın Üniversitesince yayınlanan akademik takvimde
belirtilen süreleri,
c) Başkanlık: Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
d) Bildiri özeti: Etkinlik süresinde katılımcılara ulaştırılan tam bildiri metninin özetini,
e) Bilimsel etkinlik: Akademik amaçlarla ve bilimsel kriterlere uygun olarak
düzenlenen her türlü kongre, seminer, sempozyum, konferans, çalıştay, sergi, vb.
faaliyetleri,
f) Öğrenci: Bartın Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarına kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini,
g) Poster sunum: Bildiri metninin, bilimsel etkinliğin gerçekleştirildiği mekândaki
duvar, pano, ekran, vb. yerlerde poster olarak sunulması veya katılımcılara dağıtılmasını,
h) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
i) Tam metin sunum: Bildiri metninin tamamının etkinlik esnasında sözlü olarak
sunulmasını,
j) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yararlanma Esasları, Destek Miktarları ve Başvuru Süreci
Bilimsel etkinliklere katılım desteklerinden yararlanma esasları
MADDE 5- (1) Bir öğrenciye bir akademik yıl içinde yurtiçi veya yurtdışı sadece bir
kez bilimsel etkinliğe katılım desteği verilebilir.
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan görevlendirmeler yurtdışı olarak
değerlendirilecektir.
(3) Katılım desteğinin sağlanabilmesi için öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili katılmış

oldukları bilimsel etkinliklerde tam metin sunum veya poster sunumu yapmaları şarttır.
(4) Çok yazarlı sunumlarda, diğer yazarların etkinliğe katılım talebi olan öğrenci lehine
muvafakat vermesi şarttır.
(5) Bilimsel etkinliklere katılım desteğinden yararlanacak öğrencilerin aşağıdaki
belirtilen Genel Not Ortalamasına (GNO) başvuru tarihi itibarıyla sahip olmaları şarttır.
a) Ön lisans ve lisans öğrencileri için yurtiçi görevlendirmelerde Genel Not
Ortalaması (GNO) 2,60 ve üzeri, yurtdışı görevlendirmelerde ise 3,00 ve üzeri,
b) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yurtiçi görevlendirmelerde Genel Not
Ortalaması (GNO) 3,20 ve üzeri, yurtdışı görevlendirmeler ise 3,40 ve üzeri,
(6) Etkinliğe katılacak kişilerin başvuru tarihi itibarıyla 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununda belirtilen öğrencilik haklarını taşıması gerekmektedir.
(7) Gerçekleştirilecek olan görevlendirmelerde Üniversitenin temsil edilmesi
gerekmektedir. Kişisel gelişim ile ilgili (kurs, eğitim, dinleti, festival vb); etkinlikler için
görevlendirme talepleri uygun görülmeyecektir.
(8) Bilimsel etkinliklere katılım desteği sadece Bartın Üniversitesi öğrencilerine verilir.
Kamu veya özel sektörde tam zamanlı çalışan öğrencilere katılım desteği verilmez.
Bilimsel etkinliğe desteğin azami sınırlarının belirlenmesi
MADDE 6- (1) Her mali yılbaşında öğrencilere maddi destek sağlanıp sağlanamayacağı,
sağlanması halinde birimler bazında öğrenci kontenjanı ve öğrenim düzeyine göre verilecek
azami destek miktarları Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
Başvuru şekli, gerekli belgeler ve değerlendirme süreci
MADDE 7- (1) Bilimsel etkinliğe katılım desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler,
bilimsel etkinliğin gerçekleşme tarihinden; yurtiçi görevlendirmelerde en geç 30 (otuz) gün ve
yurtdışı görevlendirmelerde en geç 60 (altmış) gün önce öğrencisi oldukları bölüm/anabilim dalı
başkanlıklarına aşağıdaki belgelerle birlikte başvuruda bulunmalıdır.
a) Başvuru formu (Ek-1),
b) Kabul belgesi (Türkçe Tercümesi ile birlikte)
c) Öğrenci belgesi,
ç) Not Durum Belgesi,
d) Bildiri özeti,
e) Bilimsel etkinliğe katılım için ücret istendiğini ve ücretin tutarını gösterir belge.
(2) İlgili bölüm/anabilim dalı başkanı, başvurunun bu yönergede aranan koşullar ile
bilimsel olarak yeterli olup olmadığını yönergeye ekli değerlendirme formuna (Ek-2) göre
değerlendirir. Değerlendirme sonucu başvurunun uygun bulunması halinde öğrencinin talebi
Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa/Müdürlüğe gönderir.
(3) Akademik birimin yönetim kurulunda öğrencinin görevlendirme talebinin uygun
görülmesi halinde öğrencinin başvuru evrakları, ilgili bölüm başkanınca doldurulan yönergeye
ekli değerlendirme formu (Ek-2) ve Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte konu yazılı olarak
Başkanlığa iletilir.
(4) Başkanlık, ilgili akademik birim tarafından bilimsel etkinliğe katılımı uygun görülen
öğrencinin başvurusunu bütçe imkânları ve bu yönerge çerçevesinde sonuçlandırarak öğrencinin
kayıtlı olduğu akademik birime yazılı olarak bilgilendirme yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilimsel etkinliklere katılımı destekleme karşılanacak giderler
MADDE 8- (1) Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımlarda; yol masrafı,
konaklama bedeli, yevmiye ve katılım ücreti her mali yıl belirlenecek azami destek miktarı kadar
karşılanır.
(2) Bilimsel etkinliğe katılımın gerçekleştiğini gösterir imzalı katılım belgesi ibraz
edilmeden öğrenciye hiçbir ödeme yapılmaz.

Ödemeye esas belgeler ve teslimi
MADDE 9- (1) Bilimsel etkinliğe katılan öğrencilere giderlerin ödenebilmesi için
etkinlik bitiş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde yapılan harcama belgeleri Başkanlığa
teslim edilir.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu yönerge Senatonun 27/06/2018 tarih ve 2018/09-01 sayılı Kararı
ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Ek-1
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Öğrencilerin Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
Öğrencinin TC Kimlik Numarası
Öğrencinin Adı-Soyadı
Öğrenci Numarası
Bağlı Olduğu Birim
Eğitim Düzeyi
(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi
Etkinliğin Yeri
Varsa Web Adresi
Etkinliği Düzenleyen Kurum/Kuruluş
Aynı Akademik Yıl İçerisinde Üniversitemizden
Bilimsel Etkinlik Desteği Alındı mı ?
Sunum Türü

Yurtiçi
Evet (…)

Yurtdışı

Hayır (….)

Tam Metin (…)

Poster (…)

Cep Telefonu
Banka Adı ve İBAN NO

Tarih :
İmza :
Ortak Yazarlı Çalışmalarda Diğer Yazar/ların İmzası
………………..
……………….
EKLER:
-Kabul Belgesi
-Not Durum Belgesi
-Öğrenci Belgesi
-Bildiri Özeti

Evet (…)

Hayır (…)

Ek-2
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Öğrencilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımının
Uygunluk Açısından Değerlendirme Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı
Öğrencinin Programı
Eğitim Düzeyi
(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Etkinliğin Adı
Etkinliğin Tarihi
Etkinliğin Yeri
Etkinliği Düzenleyen Kurum

Öğrencinin Başvurusunun Yönerge Kurallarına Göre ve Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi
Tüm belgelerde Bartın Üniversitesi adı yer almaktadır.
Başvuru formu eksiksiz doldurulmuştur.
Kabul Belgesi ve Türkçesi mevcuttur.
Bildiri Özeti mevcuttur.
Diğer yazar imzası vardır.
Öğrencinin not ortalaması yönergede aranan koşulu karşılamaktadır.
Bildirinin konusu bilimsel etkinliğin içeriğiyle örtüşüyor mu ?

Evet (…)

Hayır (…)

Evet (…)

Hayır (…)

Evet (…)

Hayır (…)

Evet (…)

Hayır (…)

Evet (…)

Hayır (…)

Evet (…)
Evet (…)

Hayır (…)
Hayır (…)

“Bartın Üniversitesi Öğrencilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme
Yönergesi”nin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi sonucunda yukarıda adı geçen öğrencinin bilimsel
etkinlik destek talebi uygun görülmüştür/uygun görülmemiştir.
İMZA
…/…/20..
Adı-Soyadı
Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

