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TED ÜNİVERSİTESİ 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN 

KONGRE KATILIM DESTEĞİ YÖNERGESİ 
 

AMAÇ ve DAYANAK 

MADDE – 1 

 

Bu Yönerge’nin amacı, TED Üniversitesi bünyesinde görev yapan araştırma görevlilerinin kongre 

katılımlarının desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarının belirlenmesidir.  

 

Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130 uncu maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 4281 sayılı Kanun ile Vakıf 

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır 

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR  

MADDE - 2 
 

Bu yönergede geçen bazı kavram ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir: 

 

AR-GÖR: Üniversite bünyesinde hizmet akdi kapsamında görev yapan araştırma görevlisi 

KONGRE: Ağırlıklı olarak bilim insanlarının ve/veya konunun uzmanlarının katıldığı, belirli 

konuların derinliğine incelendiği ancak bağlayıcı sonuçlara ulaşılmayan gündemi ve konuşmacıları 

önceden belirlenen akademik nitelikli toplantı 

ÜNİVERSİTE (TEDÜ): TED Üniversitesi 

ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulu 

 

DESTEKLEME ESASLARI 

MADDE - 3 

 

3.1. Kongre katılımının desteklenmesi için araştırma görevlisinin ilgili kongrede sunum (bildiri ya 

da poster) yapması gerekir. 

 

3.2. Kongre sunumunun tamamı ya da kısmi bir bölümünün Üniversite kaynakları ve/veya alt yapısı 

kullanılarak, Üniversite öğretim üyeleri ile birlikte ya da tek başına yapılan araştırmalardan elde 

edilen sonuçlarla hazırlanması esastır. Bir başka yükseköğrenim ya da araştırma kurumunda yapılan 

tez, araştırma projesi vb. araştırma sonuçlarından hazırlanan kongre sunumları desteklenmez; ancak 

doktora yeterliğini geçen araştırma görevlileri, TEDÜ de araştırma görevlisi olarak çalıştıkları süre 

boyunca bir kereye mahsus olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunda yaptıkları 

çalışmalarından hazırladıkları kongre sunumları için kongre katılım desteğinden yararlanabilirler. 

 

3.3. Söz konusu sunum ile ilgili araştırmanın bir bölümünün ya da tamamının Üniversite’de 

yapılmış olması koşuluyla,  sunumda (bildiri veya poster) Üniversitenin ismi “TED Üniversitesi”, 

“TEDÜ”, “TED University” ya da “TEDU” olarak yer almalı; bunlar dışında bir kısaltma 

kullanılmamalıdır. 

 

3.4. Destek Ar-Gör’ün bağlı bulunduğu Bölüm Başkanı’nın gerekçeli destek talebi, Dekan’ın oluru 

ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir. Bu destek, yukarıda belirtilen koşulları 
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sağlaması şartı ile Üniversite’de görev yapan tüm Ar-Gör’lere açıktır. Destek için başvuruda 

bulunan Ar-Gör başvurusunda, tüm destek talebi kalemlerini belirtmekle yükümlüdür. 

 

3.5. Verilecek olan destek, konferansın ulusal/uluslararası tanınırlığının yüksek olması koşuluyla, 

konferans kayıt ücretini, yol giderlerini ve günlük harcamaları kapsar.  

 

3.6. Destek miktarı ve sayısı her akademik yılın başında Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) 

tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından açıklanır. Ancak bu tutar bağlayıcı olmayıp yol 

gösterici niteliktedir. Üniversite Yönetim Kurulu, başvuruları değerlendirirken vereceği destek 

tutarını Madde 3.5’ deki hükmü de göz önünde tutarak kendisi belirleyebilir; uygun görmediği bir 

kısmını ya da tamamını reddedebilir. 

 

3.7. Ar-Gör, sunumun ardından, gerçekleştirdiği akademik faaliyet ile buna ilişkin harcama 

belgelerini, bağlı bulunduğu bölüme detaylı bir şekilde sunmakla yükümlüdür. 

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

MADDE - 4 

 

Üniversite Senatosu’nun 16.02.2017 tarih ve 02 No’lu kararı ile kabul edilen bu Yönerge, 

Mütevelli Heyeti’nin 18.04.2017 tarihli 50. toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Yönergeyi TED Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 
YÖNERGE VEYA DEĞİŞİKLİKLERİN KABUL EDİLDİĞİ SENATO 

      

TARİHİ KARAR NO AÇIKLAMA 

29.08.2012 2012-5 Araştırma Destek Yönergesi 

13.12.2012 2012-7 Araştırma Destek Yönergesi 

18.04.2017 2017-02 Araştırma Görevlileri Kongre Destek Yönergesi  

15.03.2018 2018-05 Madde3-2 değişmiştir 

 


