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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SOSYAL 
FAALİYETLER VE KISA SÜRELİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMINI 

DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 
  
A. Sosyal Faaliyetler ve Etkinlikleri Programı  

Amaç ve Kapsam: 
 

Üniversitemizde konferans, panel vb. faaliyetler için dışarıdan çağrılması düşünülen eğitimci, 
araştırmacı, sanatçı, yazar vb. konusunda uzman insanların yıl içindeki planlanmasını ve 
desteklenmesini kapsar.   
  

Başvuru ve Destekleme Koşulları:   

1. Çağrılacak konuşmacının kendi alanında uzmanlaşmış olması; sunum konusunun güncel ve yeni 
gelişmelere uygun, bölge sorun ve çözümlerine yönelik olması önemlidir.   

2. Müracaat edilirken konuşmacının kısaca öz geçmişi, yapılacak konuşmanın/sunumun başlığı ve 
kısa içeriği, sunumun yeri ve zamanı hakkında bilgi verilmelidir.   

3. Çağrılacak konuşmacıların isim ve faaliyetleri ile ilgili raporun bir ay önceden komisyona 
verilmesi gerekmektedir.   

4. Yazışmaların ilgili birim aracılığı ile rektörlük makamına iletilmesi gerekmektedir.  
5. Komisyonca uygun görülen ve Rektörlükçe onaylanan faaliyetler desteklenecektir.   
  

B. Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılım Programları   
Amaç ve Kapsam:   

Bu program, öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışındaki kongre, konferans ve sempozyuma 
katılımlarını destekleme amacını taşır. Bu program kapsamında, öğretim elamanları, Bingöl 
Üniversitesi Rektörlüğünce sağlanan mali kaynaklar ile desteklenirler.   
  

Yurtiçi Kısa Süreli Etkinliklere Katılım Programı Başvuru ve Destekleme Koşulları:   
1. Aday, Bingöl Üniversitesi'nde kadrolu, tam gün çalışan öğretim elemanı olmalıdır.   

2. Adayın, yurtiçinde, bilimsel kongre, konferans ve sempozyum etkinliklerinde sunulmak üzere 
bildirisi, sözel sunum veya poster olarak kabul edilmiş olmalıdır.   

3. Bu program kapsamında aday yılda en fazla iki kez desteklenir.   

4. (Değişik: Senato Kararı- 01/12/2016-2016/14) Verilecek destek miktarı, yurt içinde diğer 
kurum ve kuruluşlardan alacağı veya almış olduğu destek, kanuni yolluk, katılım ücreti ve/veya 
en fazla üç günlük yevmiyeleri de (2 gün yol izni hariç) dâhil olmak üzere, Tüm Öğretim 
Elemanları için azami 500 TL olabilir.  

5. (Değişik: Senato Kararı- 01/12/2016-2016/14) Yukarıda belirtilen destek miktarlarına ek olarak 
bir önceki yılda yapılan bilimsel faaliyetlerden dolayı “Akademik Teşvik Ödeneği” almaya hak 
kazanan öğretim elemanının aldığı “Akademik Teşvik Ödeneği” puanının 2 katına karşılık gelen 
tutar TL olarak; yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama vb. faaliyetlerde kullanılmak ve 
belgelendirilmek şartıyla ek destek olarak verilir. 
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6. (Değişik: Senato Kararı- 01/12/2016-2016/14) Bir çalışma için sadece çalışmada yer alan bir 

isme destek verilir. 
7.  (Değişik: Senato Kararı- 01/12/2016-2016/14) Adaylar gerekli belgeler (kabul yazısı, davet 

mektubu, çalışma özeti vb.) ile etkinliğin başlama tarihinden en az 2 (iki) hafta önce ilgili birime 
başvurularını yaparlar. Ancak bu kapsamda başvuran öğretim elemanı başka bir kaynaktan maddi 
destek almadığını belirten bir taahhütnameyi de başvuru evraklarına eklemelidir. 

8. Gerçek dışı beyan veya taahhütte bulunanlara 2547 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
gerekli idari ve yasal işlemler yapılır ve ödenen meblağ iki kat olarak belirlenecek faiziyle birlikte 
geri tahsil edilir.   

  

Yurtdışı Kısa Süreli Etkinliklere Katılım Programı Başvuru ve Destekleme Koşulları   

1. (Değişik: Senato Kararı- 01/12/2016-2016/14) Aday, Bingöl Üniversitesi'nde kadrolu, tam gün 
çalışan öğretim elemanı olmalıdır.  

2. Adayın, uluslararası nitelikte, bilimsel kongre, konferans ve sempozyum etkinliklerinde 
sunulmak üzere bildirisi sözel sunum veya poster olarak kabul edilmiş olmalıdır.   

3. Bu program kapsamında aday yılda en fazla bir kez desteklenir.   

4. (Değişik: Senato Kararı- 01/12/2016-2016/14) Verilecek destek miktarı, yurt içinde ve yurt 
dışındaki diğer kurum ve kuruluşlardan alacağı veya almış olduğu destek, kanuni yolluk, katılım 
ücreti ve/veya en fazla üç günlük yevmiyeleri de dâhil olmak üzere, azami 1300 TL olabilir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan toplantılara müracaat bu kapsamda 
değerlendirilemez.  

5. (Değişik: Senato Kararı- 01/12/2016-2016/14) Yukarıda belirtilen destek miktarlarına ek olarak 
bir önceki yılda yapılan bilimsel faaliyetlerden dolayı “Akademik Teşvik Ödeneği” almaya hak 
kazanan öğretim elemanının aldığı “Akademik Teşvik Ödeneği” puanının 4 katına karşılık gelen 
tutar TL olarak; yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama vb. faaliyetlerde kullanılmak ve 
belgelendirilmek şartıyla ek destek olarak verilir.  

6. Bir çalışma için sadece çalışmadaki sözlü veya poster sunumu yapacak bir tek isme destek verilir.   

7. Adaylar gerekli belgeler (kabul yazısı, davet mektubu, çalışma özeti vb.) ile etkinliğin başlama 
tarihinden en az 1 (bir ) ay önce ilgili birime başvurularını yaparlar. Ancak bu kapsamda başvuran 
öğretim elemanı başka bir kaynaktan maddi destek almadığını belirten bir taahhütnameyi de 
başvuru evraklarına eklemelidir.   

8. Gerçek dışı beyan veya taahhütte bulunanlara 2547 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
gerekli idari ve yasal işlemler yapılır ve ödenen meblağ iki kat olarak belirlenecek faiziyle birlikte 
geri tahsil edilir.   

9. Yapılacak görevlendirme işlemleri ilgili birim tarafından yürütülür.   
10. Tüm destekler müracaat tarihindeki Üniversitenin mali kaynakları ile sınırlıdır.   
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Dayanak   
Yönergede yer alan tüm görevlendirmeler 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesine göre yapılacaktır. Söz 
konusu ödemeler; yine aynı kanun maddesine dayandırılarak verilebilecek yolluk, yevmiye ve katılım 
ücretleri karşılığında, yönergenin ilgili maddelerinde belirlenen miktarları aşmayacak şekilde 
yapılabilir.   
  
Yürürlük   

Bingöl Üniversitesi Senatosu Kararından sonra yürürlüğe girer.   
  
Yürütme   

Bu Yönerge Bingöl Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  


