
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURT İÇİ VE YURT 

DIŞINDA DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA 

KATILIM ŞARTLARI VE DESTEK MİKTARI 

Üniversitemiz öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek olan 

uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına yapılacak destek miktarının aşağıda yazıldığı 

şekilde uygun olduğuna, bu uygulamanın 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılan 

görevlendirmelerde geçerli olmasına; 

 

A. Yurt içi veya yurt dışında katılınılacak uluslararası bilimsel toplantının, uluslararası 

bir toplantı olup olmadığı hususu, “Bakanlar Kurulunun 14/05/2018 tarih ve 

2018/11834 sayılı Akademik teşvik ödeneği Yönetmeliğinin, Akademik Teşvik 

Başvurularının değerlendirilmesi başlıklı 7. Maddesinin 9. fıkrası”na (Tebliğlerin 

sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı 

ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır.) ve ilgili toplantının periyodik 

olarak en az beş defa yapılmış olması ilkesine göre değerlendirilecektir. Destek 

ödeneğinin aktarılmasında tebliğlerin ilgili uluslararası bilimsel toplantıda destek 

talep eden öğretim elemanı tarafından sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş (etkinlik 

programı ve etkinliğe katılım sağlandığını gösterir belge) olması,  

 

B. Üniversitemiz öğretim elemanlarına üç yılda bir kez olmak üzere yurt içinde 

düzenlenecek olan uluslararası bilimsel toplantılarda poster veya sözlü bildiri (tebliğde 

öğretim elemanının ismi ile birlikte kurum adı olarak Trabzon Üniversitesi veya 

TrabzonUniversity ifadelerinin birinin yer alması zorunludur) sunmak için Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil olmak üzere yurtiçinde görevlendirilmeleri halinde 

yolluk, gündelik ve toplantıya katılım giderleri toplamının 500 (beşyüz) Türk 

Lirasına kadar olan kısmının, öğretim elemanının bağlı olduğu birimin (fakülte, 

enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu) bütçesinden, yeterli ödenek 

bulunmaması halinde döner sermaye bütçesinden, döner sermaye bütçesinde de yeterli 

ödenek bulunmaması halinde ise genel bütçeden karşılanması, 

 

 

C. Üniversitemiz öğretim elemanlarına üç yılda bir kez olmak üzere yurt dışında 

düzenlenecek olan uluslararası bilimsel toplantılarda poster veya sözlü bildiri (tebliğde 

öğretim elemanının ismi ile birlikte kurum adı olarak Trabzon Üniversitesi veya 

Trabzon University ifadelerinin birinin yer alması zorunludur) sunmak için 

görevlendirilmeleri halinde yolluk, gündelik ve toplantıya katılım giderleri toplamının 

1.500 (binbeşyüz) Türk Lirasına kadar olan kısmının, öğretim elemanının bağlı 

olduğu birimin (fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu) 

bütçesinden, yeterli ödenek bulunmaması halinde döner sermaye bütçesinden, döner 

sermaye bütçesinde de yeterli ödenek bulunmaması halinde ise genel bütçeden 

karşılanması, 



D. Sunulacak olan bildirinin çok yazarlı olması halinde, yukarıda tespit edilen ödeme 

miktarlarından, sadece bildiriyi sunmasına muvafakat edilen tek yazarın 

faydalanması,  

 

E. Kadrosu 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Karadeniz Teknik Üniversitesinden 7141 

sayılı kanunla kurulan Trabzon Üniversitesine aktarılan öğretim elemanlarının destek 

taleplerinin karşılanmasında üç yıllık sürenin destek talep tarihi itibarıyla, öğretim 

elamanın Karadeniz Teknik Üniversitesi kadrosundayken en son aldığı desteğin 

tarihine göre hesaplanması, 

 

F. Poster veya sözlü bildiri sunmak için uluslararası bilimsel toplantılara katılmak için 

destek talep eden öğretim elemanlarının görevlendirme talep ettiği dilekçesine gerekli 

bilgi ve belgeleri (Başvuru Dilekçesi, Sunulacak bildirinin yazar/yazarların isim ve 

adres bilgilerinin de yer aldığı etkinliğe gönderilen özet (varsa tam metni),  Bildirinin 

kabul edildiğini gösteren kabul (sözlü, poster, kısa sunum veya hangi formatta kabul 

edildiği mutlaka belirtilmiş olmalıdır) ve davet yazısı, Çok yazarlı bildirilerde 

muvafakat yazıları, Etkinliğin bilimsel programı, bilimsel toplantıya katılım desteği 

beyan formu, vb.) de ekleyerek bağlı bulunduğu birime, etkinlik eğer yurt içinde ise 

başlama tarihinden en az bir ay (30 gün), yurt dışında ise başlama tarihinden en az 

1,5 ay (45 gün) önce müracaat etmesinin ve yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerin 

yapılabilmesi için ilgili birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının 

bölüm ve/veya anabilim dalı başkanının önerisiyle fakülte / yüksekokul / enstitü / 

konservatuvar / meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca belirlenmesi,  

 

G. Öğretim elemanlarına ödenecek gündelik tutarının yol dâhil en fazla 3 (üç) gün 

olması, 

 


