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KATTLTM

AMAC \IE KAPSAM
Madde I - (1) Bu y6nerge; Marmara Universitesi dsrencilerinin yurtigi ve yurtdrqrnda
dtizenlenen bilimsel etkinliklere katrhm taleplerinin de[erlendirilmesi, ofrencilerin gegici
srire ile g6revlendirmesi ve bu gergevede dlrencilere yaprlacak olan ddemelere iliqkin usul ve
esaslan duzenler.
I

DAYANAK
Madde 2 - (1) Bu Ydnerge;2547

sayrh Ytikseko$retim Kanunu ve ballr mevzuat rle 6245
sayrh Harctrah Kanunu, Butge Kanunun H Cetveli, Yurtdrgr Grindeliklerine Dair Bakanlar
Kurulu Karan ve 334 Stra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli$i'nin ilgili hrilaimlerine
dayanrlarak hazrrlanmrqtrr.

TANIMLAR
Madde 3 - (1) Bu y6nergede gegen;

Universite
Akademik Birim

: Marmara

Universitesi'ni

: Marmara

Universitesi'ne baSh fakulte, enstitu, yuksekokul

veya meslek y0ksekokulunu,

Birim Y0netim

Kurulu

: Marmara

Universitesi 'ne ba$h fakirlte, enstitri, yriksekokul

veya meslek ytiksekokulu ydnetim kurulunu,

Komisyon
Daire Baqkanhfr

:

Bilimsel Etkinlikleri De[erlendirme Komisyonu'nu

: Marmara

Universitesi Sa$rk Ktiltrir ve Spor Daire

Baqkanh!r'nr,

Bilimsel

Etkinlik

: Akademik amaglarla ve bilimsel kriterlere uygun olarak

duzenlenen her trirlu elitim, safhk, ar-ge,lniltur, sanat, spor

vb. etkinliklerini,
Tam Metin

Sunum

:

Bildiri metninin tamamlnln etkinlik

esnasrnda sozhi olarak

sunulmastnl.

Sergi/Gosterim

.

Ktilturel, sanatsal veya sportif bir eserin/gahgmanrn tamamlnrn
etkinlik esnasrnda veya etkinlik sriresince sergilenmesi/gdsterilmesi veya yan gmalara./mti

Poster

Sunum:

:

sab

akalara katrhmrnr,

Bildiri metninin, bilimsel etkinli[in gergeklegtirildili mekdndaki duvar, pano, ekran vb. yerlerde poster olarak sunulmast
veya katrhmc:lrara dalrtrlmasrnr ifade eder.

MALi

utxUulnn

Madde 4

-

gergevesinde

(1) Bilimsel etkinliklere katrlacak dfrencilere, yurtigi ve yurtdrgr faaliyetleri
dfrenci bagrna odenecek tutarlann azami limitleri, butge imkdnlan gdz dniinde

bulundurularak Universite Y6netim Kurulu tarafindan belirlenir.
(2) Bilimsel etkinliklere katrlacak o$rencilerin yolluk ve yevmiyeleri igin daire baqkanltft
tarafrndan akademik birimlere butge imkanlarr olgtisiinde, her yrl drizenli olarak ddenek tahsis
edilir, Tahsis edilecek 6denek, akademik birimlerin o$renci sayrlart dikkate ahnarak
o/o
belirlenir. Ancak, yeni kurulan akademik birimlere tahsis edilen ddenekler beq yrl siire ile
20 artrrrmh olarak belirlenir.

(3) Tahsis edilen odenekler akademik birimin ydnetim kurulu karart ile kullanrltr. Kararlartn
alrnmasmda bolumler/programlar arasrnda adaletin saSlanmasrna 6zen gdsterilir.

nir,furSrcr, ETKiNLiICERE KATILIMLARA ir-iSrix GENEL IIUSUSLAR
Madde 5 - Olrencilerin bilimsel etkinliklere katrhmt konusunda qu hususlara dikkat edilir.
(a) Bildiri metni sunmaksrzrn, sergileme veya gdsterimde bulunmaks:rzln ya da yarrqmaya
katrlmaksrzrn, bilimsel etkinliklere katrhm amagh mali destek talebinde bulunulamaz.
(b) Bilimsel etkinlige katrhm talebi olan o$rencinin, etkinlik tarihinde olrencilik
statustine sahip olmast gerekmektedir.

(c) Bir o[renci bir mali yrl iginde bir kez yurtigi ve bir kez yurtdrqr olmak rizere en fazla
iki etkinlile katrlabilir.
(d) Bilimsel etkinliklere katrhmlarda mali destek sadece Marmara Universitesi
6lrencilerine verilir. Kadrosu bagka tiniversitelerde bulunan Marmara Universitesi
ofrencilerinin ttim bagvuru belgelerinde, davet mektuplarrnda, etkinlip:e att ttim gdrsel
materyalde (afiq, brogtir, web sitesi) Marmara Universitesi Olrencisi srfatr ile etkinli[e
katrldrlrnrn belirtilmesi ve talep edilmesi halinde bu durumun belgelenmesi gerekir.
(e) Qok yazarh sunumlarda veya kUlttir/sanat eserlerinde di|er yazarlartrleser sahibinin
etkinlife katrlmak isteyen 6[renci lehine muvafakat vermesi gerekir.
(f) Aynr etkinli$e birden fazla eserle veya branqta katrhm amaqh yaprlan mtiracaatlarda
y alnzcabir tane sunum/sergi/go steri/yan $ma i gin mali destek veril ir.
(g) Sunum metni, mali destek igin hazrrlanan bagvuru dosyasrnda yer alrr. Sunum metni
etkinli[in gergekleqtirilece[i dilde/dillerden herhangi birinde hazrlanmtg olmahdrr'
Sunum, etkinlilin gergekleqtirildili dilden farkh bir dilde yaprlmtq ise, tercume
(simultane veya ardrl) hizmetinin bulunup bulunmadrfr belgelendirilmelidir.

BA$VURU
birlikte
Madde 6 - (1) Bilimsel etkinliklere katrlmak isteyen dfrenciler, aga[rdaki belgelerle
dfrencisi oldu$u akademik birime baqvurur:
(a) Bagvuru formu, (EK.l)
(b) Bilimsel etkinlige kabul belgesi, (yabancr dilde dtizenlenen etkinli!e kabul
belgesinin Ttirkge tercumesi; kabul belgelerinde etkinlilin triru ve dili
belirtilmelidir)
(c) Tam sunum/sergi/gdsteri veya yan$maya katrhm baqr'urularrnda, bildiri metninin
vb. eserlerin
tamamt veYa kultur/sanat eserinin ayrrntrh gorselleri (sinema, tiyatro
tamamr) veya Yarl$manln veya gOsterimin mahiyetini igerir belge

(d) Mali destefin sa$anabilmesi igin etkinli$in bitig tarihinden itibaren i.ig iq grimi
iginde bildiri metninin tamamrnrn baqvuru dosyasrna sunulmast kaydryla bildiri
6zett
(e) Poster sunum bagwlarrnda sunulacak poster.

DECERLENDIRME
Madde 7 - (1) Akademik birimler bilimsel etkinliklere katrlmak isteyen dlrenci baqr,urulartnt
deperlendirmek rizere "Bilimsel Etkinlikleri De$erlendirme Komisyonu" oluqtururlar.

(2) Komisyon bolum

baqkanlarrndan olugturulur. Dekan/mtidtir yardrmcrlanndan biri
komisyon baqkanr olarak gdrevlendirilir. Komisyon gtindemli olarak toplanrr ve Oye tam
saylslnln go[unlulu ile karar alrr.

(3) Komisyon bu ydnergenin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hususlarr dikkate alarak
etkinlilin bilimsel seviyesiyle ofrenciye, riniversiteye, bilime ve rilkeye sa[layaca!r yararlart
goz dnunde bulundurarak de$erlendirme yapar.

(4) Komisyon kararlarr, bagvuru belgeleriyle birlikte akademik birim ydnetim kuruluna
sunulur.

(5) Ydnetim kurulu, etkinliktarihinden enaz 30 gtin 6nce toplarur, komisyon kararlannt bu
ydnerge gergevesinde sonuglandtrtr.

(6) Olrencilerin bilimsel etkinliklere katrhmr igin gerekli olan gider

kalemlerinden
yonetim
olarak
uygun
hangilerine ddenek tahsis edilece[ine, 6245 sayrh Harctrah Kanunu'na
kurulu karar verir.

(7) Alrnan kararlar daire baqkanhprna en geg ug iq gtinn iginde iletilir. Daire baqkanh$tna
zamanrnda teslim edilmeyen dosyalar , ilgili akademik birime iade edilir. Eksik belgeleri
zamannda tamaml amayan akademik biriml erin tal ep leri dikkate alnmaz.

onnvrE iciN GEREKLi EyRAKLAR
Madde

S

-

(1) Etkinlik sonrasr dlrenciye odeme yaprlabilmesi igin:

(a) Etkinlili dUzenleyenler tarafindan onaylt katrhm belgesi
(b) 334 srra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli[ine uygun olarak kattltmctntn
ismine dtizenlenmiq yolcu bileti
(c) Pasaportun fotokopisi veya ugak binig kartr
(d) Fatura veya fatura yerine gegen belgeler
ibraz edilmelidir.

viintinr,UxrnN

MEvzuAT
Senatosu'nun 2l Ekim 2014

KALDTRTLAN

tarih ve 328-5-4 saytlt karart
Madde 9 - Marmara Universitesi
ile ytirurltir$e giren "Marmara Universitesi Olrencilerinin Yurtigi ve Yurtdrgr Bilimsel
Etkinl ikl ere Katrhm Esaslan" ytirurltikten kaldrnl mr gtrr.

vUnUnr-iix
Madde 10 - Bu yonerge Marmara Universitesi Senatosu taraftndan kabul edildili tarihte
yiirurluge girer.

yi-rnUrryrn
Madde 11- Bu ydnerge hrikrimlerini Marmara Universitesi Rektoru yunittir.

YURURLUGE GIRI S VE DEGISIKLIK
Senato Karar Tarihi
Senato Karar Sayrsr

O

CnrNcir-nniN nir,iiu snr, n rxiNT,ixLE

EK-1
RE KATILIM BAS VURU FoRMU

O$renci Adr Soyadr

Balh Oldu[u Birim
(Fakulte, Yriksekokul, Enstitri)
O[renci Statrisri
(Onlisans, Lisans, Yiiksek Lisans, Doktora)
Bilimsel Etkinligin Adr

Bilimsel Etkinligin Dili

Bilimsel Etkinli[in Tarih Arahpr
Bilimsel Etkinligin Yeri

Yurtigi

n

Yurtdrqr

n

Bilimsel Etkinligi Drizenleyen Kurum
Ulke - $ehir

Tam Metin

Sunumu

rlEtl

Poster

Sunumu

Sergi/Gosteri/yanqma

Muvafakat Veren Kigi(ler), (gok yazarh sunum igin).

T.C. Kimlik

No

:

OkulNo
E - posta

(Cep)
IBAN No
GSM No

:

.

Banka Adr
$ube Adr

Tarih: ... I ... ..1201
Imza

..

FlAR.u,rR..r

fxlvtiltsi lrisi 6(;lrl;scir,til-r.iw Ytrnt'iCl

t)ntlt

Xnbul litlilmig Tnm
tidzlii Bildirin illetin Sa[pleri

6gre nim

I)urumu

I'E l'tlR'rl}t$t BiLil$i.:t,

K.{ rsA }t t NDA Y.'\PI L,r cAN

Yakrn Krta

Llzak Krfa

Yurtigi

Tl,

600'r'r.

Onfisens - Lisans

2.J?0

Yfiksek l,isans

2.640TL

3.380',r'L

640 T'1.

floktora

2.850

TL

3.sqt Tl,

69$TL

Tl,

3.Xi0

t'l (r^s'l t.i*r

riTriuixt

i't'lrni

uRE K;r1'ILIll L,sASr.ARl

Kabul Etlilmi,s Pos{er

6frcnim
llurumu
Oolisans

Lirans Yfikseli
[,isans -

Doktora

Sunumu Saftiolcri

Yakrn Kttlr
1.210

Tl,

Ueak Ktta

Yurtigi

TL

320 ?'L

1.580

Bu,tiir giirevlcndirnre taleplerindc
Katrllnr iicref i ve g0ndelik harcrralt
iidenme;ecchtir.

A(:TKLAIIALAR
Lyukanda belirtilen 6der?re tutarlan, kabul edilcriq tunsdzll\ bildiin srrhiplerinin loiluklu, -r'evmi,veli ve katrlrm iioretlcrinjn
6deneceline dair giirevleldiriinreleri uygrn ,gdrilcnler iic kabul cdiiniq gr$er sunurflu sehlpleri (.sadece )oii igin $denehilecek
azami tutarlardrr.

2,yukandaki azami linritle.rin aSrlsn krsmr ti<.lenmc,r-ecefinden dolayr. ugak blletlerini a,ini'edcn tkonorli stntfindan rezewe
etmeieri kaltltmcrlann yaranna olacaktr'
3.Gijrevpndirme taleplcrioe gore,;a!-Ln krta iitkel.Jrinde rnaksi;nuna g(irevlendirilrnc 3 giln.uzak krta iilkelerrinde gilrevlendirme
rnaksimum 5 giind0r. ( Bunagidi5-d0nil; yoi stlrcsi dahildir.;

