
KONFERANS 

Başvuru için gerekli şartlar; 

1. Resmi Yazı 

2. Konferans Bildirisi içinde kurumsal adres ve e-posta  

3. Mali Destek Başvuru Formu için TIKLAYINIZ 

4. Konferans Kabul Belgesi  
5. Yaşar Üniversitesi adresi ve e-postası yer alan bildiri metni(tam metin) 

6. Başvuru Formu için TIKLAYINIZ 

 

 

*KATILIM DESTEĞİNİN VERİLMESİ ESASLARI 

MADDE 7- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Başvuru sahibi, Yaşar Üniversitesi’nde tam zamanlı akademik personel olmalıdır.  
(2) Başvuru sahibinin disiplin cezası almamış olması gerekir.  
(3) Başvuru sahibi bildiri tam metninde/genişletilmiş özetinde ve program kitapçığında, sanatçı 

ise etkinlik broşüründe, adres olarak Yaşar Üniversitesi’ni göstermek durumundadır. Bir 
personelin çok adresli olması durumunda ilgili personele verilebilecek destek miktarı  
Komisyonun takdirindedir.  
(4) Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde bir personel için en fazla bir ulusal ve bir uluslararası 

akademik etkinliğe katılım desteği verilir. Türkiye’de yapılan uluslararası bir etkinlik 

uluslararası kategoride değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde bir kez uluslararası 

katılım desteği almış olan personel, bir yıl içerisinde en az iki WoS Atıf Endeksi’nde taranan 

dergilerde yayınlamış uluslararası makalesi olması veya en az üç uluslararası sergi/performans 

gerçekleştirmesi durumunda, aynı yıl ikinci kez uluslararası etkinliğe katılım desteğine 

başvurabilir.  
(5) Mali destek sadece toplantıya bildiri sunumu için bizzat katılanlara veya sanat etkinliği 
gerçekleştirenlere verilir. İlgili Dekanlık veya Müdürlüğün gerekçeli yazısına istinaden, poster 
sunumları için de katılım desteği verilebilir.  
(6) Aynı performansta/sunumda birden fazla katılımcının/yazarın Yaşar Üniversitesi personeli 
olması durumunda, ilgili eser/sunum için bir kişilik destek verilir. Sanat etkinliğinin bir grup 
tarafından icra edilmesinin zorunlu olduğu durumlarda tüm gruba destek verilebilir.  
(7) İşe başladığı tarihten itibaren Yaşar Üniversitesi’nden toplam iki kez uluslararası destek 

almış olan öğretim üye ve görevlilerinin, yeni ulusal veya uluslararası destek başvurusunda 

bulunabilmesi için, bağlı bulundukları akademik birimlere göre aşağıda belirtilen ve 
yararlandığı son destek tarihinden sonra olmak üzere Yaşar Üniversitesi adresli yayın veya 

etkinlik gerçekleştirmeleri gerekir:  
a) Hukuk Fakültesi veya Adalet Meslek Yüksekokulu: Bir ulusal makalesi veya bir ulusal 

kitabı veya Armağan kitapta bir bölümü olması şartı aranır.  
b) Sanat ve Tasarım Fakültesi: Bir uluslararası makalesi veya bir ulusal kitabı veya en az 

SENSE C kategorisinde yer alan uluslararası kitapta bir bölümü olması veya ulusal/ 
uluslararası yarışmada ödül almış olması veya uluslararası bir sergi, bienal, trienal gibi 

bir etkinlikte eserinin sergilenmiş/icra edilmiş olması veya kişisel bir sergi açması 
veya bir faydalı modeli olması şartı aranır.  

c) Diğer akademik birimler: Bir uluslararası makalesi veya bir ulusal kitabı veya en az 
SENSE B kategorisinde yer alan uluslararası kitapta bir bölümü veya bir ulusal patenti 
olması şartı aranır. 

 
(8) İşe başladığı tarihten itibaren Yaşar Üniversitesi’nden toplam bir kez uluslararası destek 
almış olan okutman veya araştırma görevlilerinin, yeni ulusal veya uluslararası destek

https://library.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/06/Akademik-Etkinliklere-Kat%C4%B1l%C4%B1m-i%C3%A7in-Mali-Destek-Ba%C5%9Fvuru-Formu-2.docx
https://library.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/06/Yay%C4%B1n-%C3%96d%C3%BCl-Ba%C5%9Fvuru-Formu.docx


başvurusunda bulunabilmesi için, başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde Yaşar 

Üniversitesi adresli olarak gerçekleştirilen, bir uluslararası makalesi olması veya en az SENSE 
C kategorisinde yer alan uluslararası kitapta bir bölümü olması veya bir uluslararası 

sergi/performans yapmış olması veya bir ulusal patenti olması gerekir. 

 

Katılım desteğinin kapsamı ve miktarı 
MADDE 8- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı)  
(1) Kayıt ücreti, ulaşım, yemek ve konaklama masraflarını içeren uluslararası ve ulusal 
toplantılara verilecek katılım destek tutarı, her eğitim-öğretim yılı için Rektörlük Makamı’nın 
önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir (bkz. Tablo-1).  
(2) Ödemeler belge karşılığında ve uluslararası para birimi kullanılması durumunda belge 
tarihindeki Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden yapılır.  
(3) Belgelenmeyen avans tutarı iade edilir. 
 
 

 

** Teşvik ve Ödül başvurularınız için evraklarınızı tamamladıktan sonra Bölüm 
Sekreterliklerine başvurunuz. (Resmi işlemleri Fakülte, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 
Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu sekretaryası 
yapacaktır.) 
 


