
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME KARARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 (1) Bu karar, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı birimlerde görev

yapmakta olan öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında katılacakları bilimsel etkinlerin

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15 inci ve 39 uncu

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu kararın uygulanmasında;

1) Bilimsel Etkinlik: Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, seminer ve

benzeri bilimsel toplantıları, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantıları,

araştırma ve inceleme gezilerini, panel ve sanatsal faaliyet niteliğindeki

etkinlikleri,

2) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Merkezlerin Yönetim

Kurulunu, Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde Üniversite Yönetim Kurulunu,

3) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

4) Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü,

5) Değerlendirme Komisyonu: Bilimsel etkinliğe katılım başvurularını değerlendiren

ve raporlayan komisyonu,

6) Etkinlik dönemi: Bilimsel etkinliğin başlama tarihinin yer aldığı üç aylık dönemi,

7) Değerlendirme dönemi: Alınan başvuruların değerlendirileceği dönemi,

8) PBS: Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Duyuru, Değerlendirme Komisyonu, Süreç, Rapor

Duyuru

MADDE 4

(1) Bilimsel faaliyetler için planlanan toplam katılım destek tutarı, öncelikli alanlar ve

faaliyetler, onaylanmış değerlendirilme ölçütleri, etkinlik dönemleri, yurtiçi ve yurtdışı

faaliyetler bazında her yıl Eylül ayında duyurulur. Değerlendirme ölçütleri ve kaynak tutarına

ilişkin değişiklikler, onaylanmasını takiben ayrıca duyurulur.

(2) Değerlendirme sonuçlarının duyurusunda; değerlendirilen başvurulardan bilimsel



etkinliklere katılımı desteklenecekler ve destek türü bilgilerine yer verilir.

Değerlendirme Komisyonu

MADDE 5 (1) Değerlendirme komisyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel

Araştırma Projeleri Komisyonu’dur.

(2) Komisyon; en az, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon

toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit çıkması halinde Komisyon

Başkanının olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi, Duyurulması ve Uygulanma Dönemi

MADDE 6 (1) Ölçütler, Değerlendirme Komisyonunun önerisi ve Rektör onayı ile

belirlenir ve duyurulur. Duyurulan ölçütler, değerlendirme dönemi başlamayan başvurular

için uygulanır.

Uygulamaya İlişkin Esaslar

MADDE 7 (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

1) Başvurular PBS üzerinden yapılır.

2) Tüm etkinlik dönemlerine ilişkin başvurular için PBS başvuru sistemi açık tutulur.

3) Değerlendirmeye alınacak döneme ilişkin başvurular, değerlendirme dönemi

başladığında sona erer.

4) Değerlendirme dönemi, yurtdışı faaliyetler için ilgili etkinlik döneminin

başlangıcından 40 (kırk) gün önce, yurtiçi faaliyetler için ilgili etkinlik döneminin

başlangıcından 20 (yirmi) gün önce sona erer.

5) İlgili etkinlik döneminde desteklenmesine karar verilenlerin listesi, değerlendirme

döneminin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde duyurulur.

Süreç

MADDE 8

(1) Süresi 1 haftaya kadar olan yolluk ve katılım ücreti talebi olmayan

başvuruların;

1. PBS üzerinden başvuru yapılması,

1. PBS üzerinden oluşturulan başvuru formunun imzalı olarak ilgili bölüme/birime

teslimi,

1. Eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağına ilişkin bölüm başkanının

önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararının alınması,

1. Fakültelerde dekanın, enstitü ve yüksekokullarda müdürün, diğer birimlerde

rektörün izniyle,

(2) Süresi 15 güne kadar olan yolluk ve katılım ücreti talebi olmayan

başvuruların;

1. PBS üzerinden başvuru yapılması,

1. PBS üzerinden oluşturulan başvuru formunun imzalı olarak ilgili bölüme/birime

teslimi,

1. Eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağına ilişkin bölüm başkanının

önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararının alınması,

1. Rektörün izniyle,



(3) Süresi 15 günü aşan yolluk ve katılım ücreti talebi olmayan başvurular ile

süresine bakılmaksızın yolluk ve/veya katılım ücreti talebi olan

başvuruların;

1. PBS üzerinden başvuru yapılması,

1. PBS üzerinden oluşturulan başvuru formunun imzalı olarak ilgili bölüme/birime

teslimi,

1. İlgili yönetim kurulunun kararı,

(i) Bölüm başkanının önerisi üzerine eğitim ve öğretim programlarının

aksatılmayacağına ilişkin aldığı karar,

(ii) Masrafların üniversite kaynaklarından ödenmesine ilişkin aldığı karar,

1. Değerlendirme komisyonunun raporu,

1. Rektör onayı ile,

görevlendirme süreci tamamlanır ve 5 (beş) iş günü içinde duyurulur.

Bilimsel Etkinlik Sonuç Raporu

MADDE 9 (1) Bilimsel etkinliğe katılan öğretim elemanı, etkinliğin bitiş tarihinden

itibaren 1 (bir) ay içinde, etkinlik ile ilgili görüş ve düşüncelerini de içerek şekilde bilimsel

etkinlik sonuç raporu hazırlamak ve PBS’ ye girişini yapmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 (1) Bu karar, 01/09/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu kararda

yer almayan hususlarda Rektör yetkilidir.

Yürütme

MADDE 11 (1) Bu kararın hükümleri Rektör tarafından yürütülür.


