ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZUN
SÜRELİ YURT DIŞI ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİNE VE KISA SÜRELİ
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMINI DESTEKLEME PROGRAMI VE
UYGULAMA ESASLARI
A- Uzun Süreli Yurtdışı Araştırma Etkinlikleri Programı
Amaç ve Kapsam:
1-Uzun süreli yurtdışı araştırma etkinlikleri programı, öğretim üyelerinin yurtdışındaki bir
üniversite ve/veya araştırma kuruluşlarında yapacakları bilimsel etkinliklerini destekleme,
bilgi ve görgülerini artırma amacını taşır. Bu program kapsamında, Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğünce sağlanan mali kaynaklarla; Öğretim üyeleri (Profesörler, Doçentler ve
Yardımcı Doçentler) her yıl Rektörlük Makamınca tespit edilen mali kaynak ile üç veya dört
aylık süre için desteklenir. Bunun için, yurtdışına gidecek olan öğretim üyesine, gidiş-dönüş
uçak ücreti karşılığı ekonomi klas uçak biletini ibraz etmesi şartı ile Amerika Birleşik
Devletleri, (A.B.D) ve Uzak Doğu Ülkeleri için azami 1.200 (Bin iki yüz) $, Avrupa için
azami 600 (Altıyüz) $ ödenir. Ayrıca yurtdışında üç ay kalma süresi karşılığı üç ay için 3300
(üç bin) $ (Amerikan Doları) ödeme yapılır. Yurt dışına dil eğitimi için gidenlere ise bu
desteklere ilave olarak 2500 $ (Amerikan Doları) 3 aylık süre ile sınırlı dil kursu ücreti ödenir.
2-Yine bu program kapsamında 1 veya 2 ay olmak kaydıyla yurtdışında araştırma yapmak
isteyen öğretim üyelerimize madde 1’de belirtilen şartlarda gidiş-dönüş uçak yolluğuna
ilaveten aylık bazda olmak şartıyla 1. Ay için 1000 (bin) $ (Amerikan doları), 2.ay kalması
halinde, ikinci ay için 1500 (bin beşyüz) (Amerikan doları) $ ödenir. 2. ayın ödenebilmesi için
2 ayı tamamlamak şarttır.
3- Öğretim üyesinin başlangıçta planlanan süreyi mücbir sebepler* dışında tamamlamadan
dönmesi halinde, yapılan tüm ödemeler geri tahsil edilir. Görevlendirme süresi, adayın isteği,
ilgili birimin uygun görüşü, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçi maaşlı, yurtdışı
yolluksuz ve gündeliksiz olmak üzere bir yıla kadar uzatılabilir.
Başvuru ve Destekleme Koşulları:
1-Aday, Atatürk Üniversitesi'nde kadrolu, tam gün çalışan öğretim üyesi olmalıdır.
2- Aday, bu program kapsamında yurtdışı görevlendirme talebinde bulunduğunda, 2547 sayılı
Kanun kapsamındaki ilgili görevlendirme maddelerinde belirlenen engelleyici durumda
olmaması gerekir.
3-Aday, yurtdışında yapacağı bilimsel çalışmanın detaylı proje ve/veya programını sunmalıdır.
4-Çalışma, Atatürk Üniversitesinde eksikliği duyulan bir konuda ve öğretim üyesinin
kadrosunun bulunduğu anabilim dalı kapsamı içerisinde olmalıdır.

*Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek zorunlu haller.
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5-Aday, belirli bir yöntemi öğrenmek veya geliştirmek veya ilgili olduğu bilim dalı ile ilgili
bilgi-görgüsünü artırmak veya belirli bir projenin bir kısmını yurtdışında tamamlamak veya
yurtdışında başlamış/başlayacak olan bir projeye dahil olmak amacıyla yurtdışına çıkacağını
belgelemek zorundadır.
6-Başvuran adayın, yardımcı doçent olması halinde, ÜDS veya KPDS sınavından en az 60
(altmış) puan veya Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birisinden en az bu puana
eşdeğer puan aldığını belgelemesi gerekir.
7-Adayın, son beş yıl içinde Üniversite bütçesi imkânlarını kullanarak araştırma, gözlem, kurs,
eğitim vb. bilimsel etkinlik amacıyla üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına çıkmamış olması
gerekir. Aday, aynı anda başka bir kurumdan destek alamaz. Ancak başka bir kurumdan alınan
destek programının öncesinde veya sonrasında yukarıda sözü edilen programlar kapsamındaki
desteklerden birine müracaat edebilir.
8-Yurtdışında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olanların bu destekleme programından
yararlanabilmeleri için Atatürk Üniversitesi'nde en az 6 (altı) yıl çalışmış olmaları gerekir.
9-Araştırmanın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen ve/veya Dünya
sıralamasında ilk 500’e giren donanımları gelişmiş bir Üniversite ve/veya Araştırma
Merkezinde yapılması tercih sebebidir.
10- Birim Yöneticileri; başvuran adayları Rektörlüğe bildirirler. Başvurular, Rektörün
görevlendireceği Rektör Yardımcılarından biri tarafından incelenir ve bu amaçla ayrılan mali
kaynak göz önüne alınarak yurtdışına gidecek adaylar belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.
11-Yukarıdaki değerlendirmelere göre belirlenen adayların görevlendirme işlemleri ilgili birim
tarafından yürütülür. Adayın, işlemleri başlamadan önce bu yönergedeki tüm şartları kabul
ettiğini yazılı olarak belirtmesi gerekir.
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B-Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılım Programı
Amaç ve Kapsam:
Bu program, öğretim üyelerinin yurtdışındaki kongre, konferans ve sempozyuma katılımlarını
desteklemek amacını taşır. Bu program kapsamında, öğretim üyeleri, Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğünce sağlanan mali kaynaklar ile desteklenirler.
Başvuru ve Destekleme Koşulları:
1-Aday, Atatürk Üniversitesi'nde kadrolu, tam gün çalışan öğretim üyesi (Profesör, Doçent,
Yardımcı Doçent) olmalıdır.
2- Adayın, uluslararası nitelikte, bilimsel kongre, konferans ve sempozyum etkinliklerinde
sunulmak üzere bildirisi sözel sunum veya poster olarak kabul edilmiş olmalıdır.
3-Bir yıl içinde verilecek destek miktarı, uçak hariç, katılım ücreti ve/veya en fazla beş günlük
yevmiyeleri de dahil olmak üzere, Avrupa Ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak
Doğu Ülkeleri için azami 1000 $ (dolar) olabilir. Öğretim üyelerimizin poster olarak kabul
edilen çalışmalarında verilecek destek miktarı Avrupa Ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve
Uzak Doğu Ülkeleri için azami 500 $ (dolar) olabilir. Bunların dışındaki ülkeler için
yapılacak müracaatlar ayrıca Rektörlük tarafından değerlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde yapılan toplantılara müracaat bu kapsamda değerlendirilmez.
4-Bir çalışma için sadece çalışmadaki sözlü veya poster sunumu yapacak bir tek isme destek
verilir.
5-Adaylar gerekli belgeler (kabul yazısı, davet mektubu, çalışma özeti vb.) ile etkinliğin
başlama tarihinden en az 1 (bir ) ay önce ilgili birime başvurularını yaparlar. Üniversite dışı bir
kurumdan destek sağlayan adaylar bunu belgelemek ve destek miktarını belirtmek zorundadır.
6-Adayların Atatürk Üniversitesi dışındaki kurumlardan destek almaları durumunda öncelikli
olarak dış destekten yararlanmaları sağlanır. Dış desteğin yetersiz olması durumunda
3.maddede belirtilen desteklerden eksik olan miktar kadar yararlandırılır.
7-Yapılacak görevlendirme işlemleri ilgili birim tarafından yürütülür.
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
Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu yönerge Atatürk Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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