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DOSYA

iıgı: 25l03l20l4tarih ve 59774014101_010-1034 sayılı yaz:ımv'

Üniversitemiz Senatosunun 05/03/2014 tarihli ve 20|4105-02 sayılı kararı ile kabul edilen
"Bqrtın Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme (Jsul ve Esasları
Yönergesi " uygun görülerek yürürlüğe girdiği ilgi yazımızla duyurulmuştu.

"Bartın Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliktere Katılımı Destekleme Usul
ve Esasları Yönergesi''nin 4/b,5l2-a,6/1 maddelerinde değişiklik ve 613 maddesinin eklenmesi ile
Ilglli 1610412014 tarih ve 07106 sayılı Senato Kararı ile aynı yönergenin 4lb ve 6/2 maddesinde
değişiklik yapılmasınln uygun gönildüğüne dair 2810512014 tarih ve 10/01 sayılı Senato Kararı
ekte gönderilmiştir.

Öğretim elemanlarının yurtiçi Ve yurtdışı görevlendirme taleplerinin ilgili yönerge
hükümlerine göre değerlendirme yapılarak karar alrnması, kararda da yönergenin ilgili
maddelerinden bahsedilmesi gerekmektedir. Bunun yapılmaması halinde görevlendirme teklifleri
uygun görülmeyecektir.

Ayrıca, görevlendirme talebinde bulunan öğretim elemanı onaylanan görevlendirme
yazlsmln bir örneğini teslim almadan görev yerini terk etmeyecektir.

Görevlendirmelerde müracaatların zamanında yapılması hususuna dikkat edilmesi,
yaz|m|Z|n biriminizde görevli tüm öğretim elemanlarına imza karşılığı duyurulması ve imza
listesinin bir ömeğinin Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesini rica ederim.
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T.C.
BARTIN üNivnnsİrrc,si
SENATO KARARLARI

Bartın Üniversitesi Senatosu, Rektör V. Prof. Dr. Ali Naci TANKUT başkanlığında
28l05l20l4 Çarşamba günü saat 14:00'da Rektörlük Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplandı.

KARAR 01 - Bartın Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme
Usul ve Esasları Yönergesi''nin 4lb ve 612 maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

MADDE 4lb İ'opetim elemanı her yıl için en fazla dört kez yurtiçi destek iki kez de yurtdışı
de s t e k tal e b inde bulunab il ir."

MADDE 6 (2) : Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belge eklenmelidir.
a) Davet mektubu veya yaymın kabul edildiğine dair kabul ytLZlSl gereklidir.

oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi Toplantı Sayrsı Karar Savrsr
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T.C.
BARTIN üNİvnnsİrrsi
SENATO KARARLARI

Bartın üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Ramazan KAPLAN başkanlığında

16104120ı4 Çarşamba günü saat 14:00'da Rektörlük Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem

maddelerini görüşmek ıj"zere toplandı.

KARAR 06 _ Bartın üniversitesi Yurtiçi Ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme

Usrıl Ve Esasları Yönergesinin;

4/b) oğretim elemanı her yıl için en fazla iki kez yurtiçi destek dört kez de yurtdışı destek

ı al e b i nde b ul unabi I ir.
5/2-a) Bilimsel etkinliğe konu bildiride birden fazla öğretim elemanının isminin yer alması

clurumunda,tJestek sadece etkinliğe kııtılan,sunumu yapacak öğretim elemanına ödenir.

6/1) Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliğe katılmak amacıyla destek almak isteyen öğretim

ele|,manları; etkinliğin yapılacağı tarihten en aZ 15 (on beş) gün önce çalıştığı birime başvuru

yapmalıdır.
6/3) Bilimsel etkintik sonrasında aşağıdaki belgeler teslim edilmelidir
a) Etkintİk bilgiteri (etkintiğin adı, yeri, tarihi ve etkinlik programında yer aldığıııı göslerir

belge),
b) Bildiri metni veya özeti,
c) Katılım ücretinin yatırıldığını gösteren belge.

Şeklinde de ğiştirilme s ine

oybiriiği ile karar verildi.
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