V. KONFERANS DESTEKLERĐ
KONFERANS DESTEK TALEPLERĐNĐN KARŞILANMASI NDA UYGU
KURALLAR
(06.10.2004 tarih, 44/2 no.lu YDYO Yönetim Kurulu Kararı)

Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu, Temel Đngilizce ve Modern Diller Bölümleri
öğretim elemanlarının yurtdışı ve yurtiçi konferanslar için maddi destek taleplerinin
karşılanmasında aşağıdaki kuralların uygulanmasına karar vermiştir. Maddi desteğin sağlanması,
Bütçe olanaklarına göre, Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlıdır.
KONFERANS DESTEKLERĐ ĐÇĐN KAYNAK SAĞLANMASI
Konferans destekleri için YDYO bütçesinden ayrılacak pay Ocak ayında YDYO bünyesinde ilan
edilir ve bu kaynak tükendiğinde o takvim yılı içinde başka destek sağlanmaz.
YURTDIŞI KONFERANSLAR ĐÇĐN ARANACAK KOŞULLAR
1.

Destek talebinde bulunulan konferansın Đngilizce dil eğitimi veya ilgili bir alanda olması ve
öğretim elemanının kabul yazısı alarak konferansta bildiri sunacak olması.

2.

YDYO bütçesi müsait olduğu sürece bir öğretim elemanına bir takvim yılı içinde bir kez
maddi destek verilmesi.

3.

YDYO bütçesi kısıtlı olduğu takdirde, tercihin Bölümlere yönelik bir araştırma / çalışmanın
sunumuna destek sağlanması yönünde olması.

4.

Hizmet Đçi Eğitim Birimi, ĐYS ve diğer sınav yazarları, Müfredat ve Materyal Birimi ile
Bölüm yöneticilerinin görevlendirilmelerinde bildiri koşulu ile 2. maddedeki kısıtın
uygulanmaması.

5.

Ortak hazırlanmış olan bildiriler için bir öğretim elemanına destek verilmesi.

6.

Öğretim elemanının dönüşünde, ilgili Bölüm Başkanı’nın kararlaştırdığı biçimde, bildirisi ile
ilgili kısa bir sunu yapması veya yazılı bir rapor sunması.

YURTĐÇĐ KONFERANSLAR ĐÇĐN ARANACAK KOŞULLAR
Yurtiçi konferanslar için, bildirili olsun ya da olmasın, Bütçe olanakları uygun olduğu sürece,
bir kısıt bulunmaksızın destek sağlanması.
KONFERANS ĐÇĐN MADDĐ DESTEK TALEBĐNDE BULUNMA YÖNTEMĐ
1.

Bir konferans için maddi destek talebinde bulunacak öğretim elemanı bu talebini,
konferansın adını ve tarihini de içeren bir dilekçe ile ilgili Bölüm Başkanlığı’na iletir.
Konferans ders günleri ile çakışıyorsa, öğretim elemanı dilekçeye derslerinin telafi edileceği
notunu ekler veya yerine ders telafisi yapacak öğretim elemanını Yönetime bildirir.
Dilekçenin ekinde kabul yazısının aslı ve Türkçe çevirisi ile Özün Đngilizcesi ve Türkçesi
sunulur.

2.

Bölüm Başkanı bu talebi idari yönden uygun buluyorsa, YDYO Yönetim Kurulu’nda
görüşülebilmesi için belgeleri YDYO Müdürü’ne sunar.

3.

YDYO Yönetim Kurulu, uygun gördüğü takdirde, maddi destek sağlanması ile ilgili bir karar

çıkartarak bir kopyasını talepte bulunan öğretim elemanına iletir.
4.

Bu aşamadan sonra öğretim elemanı, maddi katkı hangi kaynaktan sağlanıyorsa (Milli Bütçe
veya Döner Sermaye) durumunu takip eder ve avans alır.

5.

Konferans tarihinden sonra, 1 ay içinde avansın kapatma işleminin yapılması gerekmektedir.
Konferans kayıt ücretleri için orijinal fatura istenmekte, banka makbuzu vs. kabul
edilmemektedir.

6.

Yurtiçi konferanslar için konferans kayıt ücreti, yol masrafı (otobüs veya tren) ile günlük
harcırah ödenmektedir. Harcırah miktarı kademe ve dereceye göre değişmektedir.

YURT DIŞI YOLLUKLARI
15 Eylül 2008 tarihinden geçerli olarak, yurt dışı konferanslar için YDYO öğretim
elemanlarına verilecek yolluklar aşağıdaki belirtilmiştir.
Söz konusu yolluklar YDYO bütçesi müsait olduğu takdirde verilebilecektir.
a) Birinci Grup Ülkeler
Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Suriye, Ürdün
690 ABD dolar karşılığı YTL
b) Đkinci Grup Ülkeler
Avrupa ülkeleri (Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Moldova ve Romanya hariç),
Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kuzey Afrika ülkeleri (Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Tunus),
Orta Doğu bölgesi ülkeleri (Suriye ve Ürdün hariç), Rusya, Türkmenistan, Ukrayna
1.000 ABD dolar karşılığı YTL
c) Üçüncü Grup Ülkeler
A.B.D. New York, Chicago kentleri ve çevresi; Afrika ülkeleri (Kuzey Afrika bölgesi ülkeleri
ve Güney Afrika Cumhuriyeti hariç), Hindistan, Orta Asya ülkeleri (Türkmenistan hariç),
Pakistan
1.200 ABD dolar karşılığı YTL
d) Dördüncü Grup Ülkeler
A.B.D. Doğu sahili (New York kenti ve çevresi hariç) ve A.B.D. Orta bölgesi (Chicago kenti ve
çevresi hariç), Kanada Doğu ve Orta bölgeleri, Orta Amerika kıtası ülkeleri
1.400 ABD dolar karşılığı YTL
e) Besinci Grup Ülkeler
A.B.D. Batı sahili, Avustralya, Doğu Asya bölgesi ülkeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney
Amerika kıtası ülkeleri, Kanada Batı sahili, Yeni Zelanda
1.560 ABD dolar karşılığı YTL

