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Başvuru Şartı
Başvurunun yapıldığı takvim yılının bir önceki yılında Hitit
Üniversitesi adresli ulusal/uluslararası hakemli bilimsel
dergilerde yayımlanmış en az bir makale veya ulusal/
uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitap veya kitap
bölümü yazılması şartı aranır.
Birden fazla Hitit Üniversitesi yazarı olması halinde ilk
isim, sorumlu yazar veya tez danışmanlığı yapan öğretim
elemanlarından yalnızca birisine destek verilir.

Desteklenme Süresi
Başvurunun yapıldığı takvim yılı içerisinde bir öğretim
elemanına ulaşım (yolluk), en fazla etkinliğin 1 (bir) gün
öncesi ve 1 (bir) gün sonrasını kapsayan süre için gündelik
(yevmiye), konaklama ve kayıt ücreti için bir kez destek
verilir. Yurtiçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
düzenlenecek olan bilimsel etkinliklere katılımlar bu
kapsamda desteklenmemektedir.

Başvuru İşlemleri

Yurtdışında gerçekleştirilecek olan kongre, konferans,
seminer, sempozyum, çalıştay, platform vb. uluslararası
nitelikteki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen öğretim
elemanı, sağlanacak destekten yolluklu ve yevmiyeli
görevlendirme talep ettiği dilekçesine aşağıdaki bilgi ve
belgeleri de ekleyerek bağlı bulunduğu Birime, etkinliğin
başlama tarihinden en az 2 (iki) ay önce müracaat eder.
• Yurtdışında sunulacak bildirinin yazar/yazarların isim ve
adres bilgilerinin de yer aldığı etkinliğe gönderilen özet
(varsa tam metni),
• Bildirinin kabul edildiğini gösteren etkinlik düzenleme
kurulundan alınmış belge (sözlü, poster, kısa sunum
veya hangi formatta kabul edildiği mutlaka belirtilmiş
olmalıdır),
• Etkinliği duyuran belgeler veya web sayfasından alınmış
olan etkinliği tanıtıcı belgeler,
• Başvuruda bulunan öğretim elemanının Hitit Üniversitesi
akademik kişisel web sayfası yönetim panelinden alacağı
güncel özgeçmişi,
• Başvuru Formu (Üniversitemiz BAP Birimi web sayfasında
yer alan elektronik form doldurulup, elektronik
olarak gönderildikten sonra yazıcı çıktısı alınarak
imzalanmalıdır).
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Aynı Yıl İkinci Kez Destekten
Yararlanma Şartı
Bütçe imkânları çerçevesinde, başvurunun yapıldığı takvim
yılının bir önceki yılında alınan patenti veya SCI, SCI-E,
SSCI ve AHCI’da taranan dergilerde yayımlanmış makalesi
(editöre mektup, özet, olgu sunumu, teknik not ve kitap
kritiği hariç) olan öğretim elemanlarına aynı koşullarda
ikinci bir destek daha verilebilir. Bu patent veya makalede
birden fazla Hitit Üniversitesi öğretim elemanının yazar
olması halinde, ilk isim veya sorumlu yazarlardan yalnızca
birisi bu destekten ikinci kez yararlanabilir. Bu kapsamda
başvuracak öğretim elemanı, yukarıdaki belgelere ek olarak
Hitit Üniversitesi adresli uluslararası yayınının bir kopyasını
da teslim eder. Süresinde kullanılmayan destek, bir sonraki
yıla devredilemez.

Ödemelerin yapılabilmesi için; etkinlik sonrası en fazla 1 (bir)
ay içerisinde aşağıda sıralanan belgelerle/dokümanlarla
birlikte bağlı olunan Birime başvurularak gerekli işlemlerin
başlatılması talep edilir.
•

Sunulan bildirinin CD, bildiri veya özet kitabındaki metni,

•

Katılım belgesi (imzalı/onaylı),

•

Etkinliğin bilimsel programı,

•

Katılım ücretinin ödendiğini gösteren belge (yemek,
konaklama, sosyal program vb. kısımlar hariç),

•

Ulaşım giderlerine ait ilgili firma veya yetkili acenteden
alınacak olan ve seyahat detaylarını içeren fatura,

•

Konaklama faturası.

Hitit Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
Kılavuzunda yer alan bilgiler, Üniversitemiz Senatosu tarafından 20 Kasım
2014 tarihinde kabul edilen “Hitit Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri
Destekleme Yönergesi”nden alınmıştır.

T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE
VERİLECEK AZAMİ DESTEK MİKTARLARI
I.Grup - Komşu Ülkeler
Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye, Yunanistan.
Sunum : 2.500 TL
Poster : 2.000 TL
II.Grup - Balkan Ülkeleri
Arnavutluk, Bosna –Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova,
Makedonya.
Sunum : 3.000 TL
Poster : 2.500 TL
III.Grup - Avrupa Ülkeleri
Sunum : 4.500 TL
Poster : 3.000 TL
IV.Grup - Afrika Ülkeleri
Sunum : 3.500 TL
Poster : 2.500 TL
V.Grup - Orta Doğu ve Asya Ülkeleri
Afganistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Katar,
Kuveyt, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen.
Sunum : 4.500 TL
Poster : 3.000 TL
VI.Grup - Türk Cumhuriyetleri
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Özbekistan.
Sunum : 4.500 TL
Poster : 3.000 TL
VII.Grup - Asya-Pasifik Ülkeleri
Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Güney
Kore, Japonya, Malezya, Singapur, Tayland.
Sunum : 6.000 TL
Poster : 4.500 TL
VIII.Grup - Kuzey ve Güney Amerika Ülkeleri
Sunum : 6.000 TL
Poster : 4.500 TL
Listede yer almayan diğer ülkeler için verilecek destek miktarı
BEDEK tarafından belirlenir.

