İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
SEMİNER/KONGRE/SEMPOZYUM/SERGİ vb. TOPLANTILARA KATILIM İZNİ KOŞULLARI
Hakemli ve belli aralıklarla tekrarlanan1 Seminer/Kongre/Sempozyum vb. toplantılara katılım izni
almaya ilişkin koşullar ve başvuru süreci aşağıda ayrıntılandırılmıştır.
Söz konusu olan etkinliklere




Bildiri kitabında ya da dijital formatta basılmış tam tebliğ
Bildiri kitabında ya da dijital formatta basılmış özet
Poster

ile ya da online olarak katılınmış olma koşulu aranır. Bunların dışında, tüm giderler davet2 eden
tarafça desteklendiği durumlarda, Üniversitedeki işlerini sekteye uğratmamak koşuluyla öğretim
elemanları söz konusu etkinliklere, ücretleri kesilmeksizin izin talepleri kabul edilmesi koşulu ile
katılabilirler.
Söz konusu olan etkinliklere katılacak öğretim elemanlarının değerlendirmeleri, Rektörlükçe bu
çerçevede yapılacak ve durumlarının değerlendirilmesinde müktesebatları (akademik birikiminin
uygunluğuna; yani katılacağı toplantının konusu ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar, yönettiği tezler,
verdiği dersler gibi akademik nitelikler) göz önünde bulundurulacaktır.
Başvuruda bulunanlar ekli formu bağlı bulundukları Dekanlık/Başkanlık kanalı ile Rektörlüğe
ulaştırmak suretiyle başvuruda bulunacaklardır. Başvuruların Rektörlükçe değerlendirmeye
alınabilmesi için, başvuru sırasında;



Ücretsiz izinli3, Ücretli izinli4 olarak tanımlanan izin türlerinden hangisinin talep edildiği
belirtilmelidir.
Gerekli olan hakem görüşlerini, işlenmiş hakem değerlendirme formları ya da hakem
raporları olarak, başvuru evrakına eklenmiş olması sağlanmış olmalıdır. Hakem görüşlerinin
yukarıda belirtilen formatta olmaması durumunda diğer şartlar sağlandığı durumda sadece
“ücretsiz izin” verilebilir.

Her yıl, ikisi ulusal ikisi uluslararası olmak üzere toplam dört kez izin alınabilir. Ulusal boyuttaki
izinler için bir gün Uluslararası boyuttaki izinler için iki günlük izin verilecektir. İzin her
bildiri/poster başına sadece yazarlardan birine verilecektir.
Başvuru dilekçelerinin toplantı tarihinden 15 gün önce Dekanlığa / Müdürlüğe teslim edilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde Rektörlük tarafından dikkate alınmayacaktır.

1

Hakemli olmayan ancak ulusal veya uluslararası tanınırlığı çok yüksek olan, gelenekselleşmiş ve çok sayıda akademisyenin
katıldığı seminer, kongre, sempozyum, sergi vb. toplantılar için de izin başvurusu yapılabilir. Bu bağlamda, değerlendirme
Rektörlüğe iletilen ve her fakülte bünyesinde en az beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde bölüm/ABD esaslı oluşturulan, biri
ulusal diğeri uluslararası olan, listeler göz önünde bulundurularak yapılır.
2
Davetten kasıt “keynote” (davetli) konuşmacı, “panelist, moderatör” olma durumudur.
3
Öğretim elemanının üniversite dışında bulunacağı bir gün için maaşından kesinti yapılır.
4
Öğretim elemanının üniversite dışında bulunacağı iki günlük süre için maaşından kesinti yapılmaz.

EK: BAŞVURU FORMU
…../……/……..
…………………………………………………… DEKANLIĞI’NA / MÜDÜRLÜĞÜ’NE
………………………..
tarihler
arasında
………………………..’da
düzenlenecek
…………………………….. isimli konferans /seminer / kongre /sempozyum / sergiye




olan

Ücretsiz izinli5
Ücretli izinli6
Davetli7

olarak katılmak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Adı Soyadı
İmza
EKLER:




Kabul Mektubu
Sunulacak Çalışmanın Tam Metni
Hakem Raporları

5

Öğretim elemanının üniversite dışında bulunacağı bir gün için maaşından kesinti yapılır.
Öğretim elemanının üniversite dışında bulunacağı iki günlük süre için maaşından kesinti yapılmaz.
7
Davetten kasıt “keynote” (davetli) konuşmacı, “panelist, moderatör” olma durumu olup tüm giderlerin davet eden
6

tarafça karşılandığı belgelendirilmelidir.

