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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu yönerge, Adıyaman Üniversitesine bağlı birimlerde fiilen görev yapan öğretim
elemanlarının yaptıkları bilimsel araştırmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası etkinliklerde
sunmalarını teşvik etmek ve böylece nitelikli yayın yapmalarını bütçe imkânları ölçüsünde
desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – Bu yönerge kapsamında bilimsel etkinliğe katılım desteği alan öğretim
elemanlarına yapılacak ödemeler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi,
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi, 20/01/2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 07/11/1983 tarih ve 18214 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçi ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Üniversite Bütçesinden yapılır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu yönergede geçen;
a)
b)
c)
d)
e)

Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
Rektörlük: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünü,
Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,
Birim: Öğretim elemanının fiilen görev yaptığı, Adıyaman Üniversitesine bağlı fakülte,
enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuar ve Rektörlüğe bağlı bölümleri,
f) Öğretim elemanı: Adıyaman Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, konservatuar,
enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde görev yapan
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerini,
g) Bilimsel Etkinlik: Yurt içi veya yurtdışında düzenlenen sempozyum, kongre, konferans
ve çalıştay niteliğinde olan etkinlikleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt içi ve Yurt dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme
Bilimsel Etkinliklere Katılım Şartları
MADDE 4 – (1) Destek talebinde bulunan öğretim elemanının bilimsel etkinliğe katılımında
aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bilimsel etkinliğe sözlü ve tam metin bildiri ile katılmak.
b) Bildirinin Üniversite adına yapılmış olması.
(2) Öğretim elemanı; bir yıl içinde bir kez yurt içi veya bir kez yurt dışı destek talebinde
bulunabilir.
(3) Sanatla ilgili bölümler sanatsal etkinliklere katılabilir.
(4) Verilecek destek sayısı bütçe imkanları ile sınırlıdır.

(5) Yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımda;
a) Öğretim elemanları; TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
şartlarını sağladıkları takdirde, öncelikle TÜBİTAK desteklerine başvurmalı, destek
alınamaması durumunda TÜBİTAK programına başvuru belgesi ve TÜBİTAK sayfasında
yer alan destek sağlananlar listesi ile üniversitemiz destek programına
başvurmalıdırlar.
b) TÜBİTAK’a yapılan başvuru sonucunun gecikmesi durumunda, öncelikle TÜBİTAK’tan
cevap beklenecek; cevabın olumsuz olması durumunda, üniversitemiz destek
programına başvuru yapılabilecektir.
c) TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı şartlarını sağlayamayan
öğretim elemanları, doğrudan Üniversitemiz destek programına müracaat edebilirler.

Destek İçin Müracaat
MADDE 5 – (1) Bilimsel Etkinliğe katılmak amacıyla destek almak için;
a) Başvurular ilgili akademik birim yönetimine yapılmalı ve birim Yönetim Kurulu kararı ile
birimlerin en üst yöneticileri aracılığıyla Rektörlüğe ulaştırılmalıdır.
b) Öğretim elemanı sadece alanı ile ilgili etkinliklere müracaat etmelidir. Genel başlıklı
etkinliklere edilen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

c) Başvurular; yurtdışı bilimsel etkinliklerde, etkinlik tarihinden en az 1 (bir) ay önce, yurt
içi bilimsel etkinliklerde, etkinlik tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Rektörlüğe
ulaştırılmalıdır.
(2) Destekleme programına başvurmak için, “Adıyaman Üniversitesi Yurtiçi/Yurtdışı Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Program Başvuru Formu” doldurularak, aşağıda belirtilen
belgeler forma eklenmelidir:
a) Davet mektubu, yayının kabul edildiğine dair kabul yazısı veya Etkinliğin internet
sitesinde “kabul edilen bildiriler” başlığı altında verilen listenin çıktısı,
b) Başvuruyu yapan öğretim elemanının etkinlik programında yer aldığını gösteren
etkinlik programı,
c) Sunulacak bildirinin tam veya özet metni.
Destek Tutarı ve Ödeme Şartları
MADDE 6 – (1) Destek kararı ve tutarı:
a) İlgili birim Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe ulaşan başvuru, sorumlu
Rektör/Rektör Yardımcısı tarafından incelenerek destek verilip verilmeyeceğine karar
verilir.
b) Destek Tutarları üst sınırı, her yıl Ocak ayı başında Üniversite Yönetim Kurulunda
belirlenerek ilan edilir.
c) Öğretim elemanına; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üst sınırı
aşmamak kaydıyla, etkinlik kapsamında yaptığı harcama kadar ödeme yapılır
(2) Bilimsel etkinliklerin desteklenmesinde;
a) Bilimsel etkinliğe katılımda, bildiride birden fazla öğretim elemanının isminin yer
alması durumunda, destek sadece, etkinliğe katılan bir öğretim elemanına ödenir.
b) Bildiride birden fazla yazar olması durumunda, başvuru formunun Üniversite
mensubu tüm yazarlar tarafından imzalanması gerekir.
c) Bilimsel Etkinliğe katılım desteği, ekinliğe katılımın belgelendirilmesinin ardından,
onay sürecinin tamamlanmasıyla ödenir.
d) Etkinliğe katılım desteği, katılımımın belgelenmesinden sonra ödenir. Etkinliğe
katılan öğretim elemanı destek alabilmesi için, etkinlik sonrası katılım belgesi ve
katılım ücretini gösteren belge ile yolculuk biletleri veya karayolu taşımacılığına ait
rayiç bedeli yazısını belirtilen belgeleri ve diğer harcama belgelerini eksiksiz bir şekilde
etkinlikten döndükten sonra en kısa zamanda ilgili birime sunmalıdır. Bilimsel Etkinlik
Birimi tarafından uygun görülen ve onaylanan ödeme tutarı, Rektörlüğe sunulur ve
Rektörlüğün onayından sonra ödeme yapılır.

e) Etkinliğe katılım desteği olarak; Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenen üst
limiti aşmamak şartıyla, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ulaşım gideri, konaklama
bedeli, yevmiye ve katılım ücreti ödenecektir.
Yetki
MADDE 7 - Bu usul ve esaslarda yer almayan konular ile ilgili kararlar Senato onayı ile
düzenlenebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 8 – 16/12/2015 tarihli Senato onayı ile yürürlüğe giren “Adıyaman Üniversitesi
Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9- Bu usul ve esaslar 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - Bu usul ve esasların hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
2020 YILI
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ TUTARLARI

A – YURT İÇİ DESTEK TUTARI
Yurtiçi bilimsel etkinliklere katılım desteği üst sınırı; aşağıdaki tabloda yer aldığı
şekilde, etkinliğin türü esas alınarak belirlenmiştir.
YURT İÇİ KONGRE TÜRÜ

DESTEK TUTARI

Yurt içi Ulusal Kongre

500 TL

Yurt içi Uluslararası Kongre

750 TL

B – YURTDIŞI DESTEK TUTARI
Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılım desteği üst sınırı; aşağıdaki tabloda yer aldığı
şekilde, etkinliğin yapıldığı ülke esas alınarak belirlenmiştir.
ÜLKE

DESTEK TUTARI

ABD, Kanada ve Diğer Amerika Ülkeleri

2.000 TL

Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda

2.000 TL

Uzak Doğu Ülkeleri

1.750 TL

Avrupa Ülkeleri

1.500 TL

Diğer tüm ülkeler

1.000 TL

KKTC

750 TL

