İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
YAYIN TEŞVİK ESASLARI
1) 4 ve üzeri yazarlı olan makalelerde, kurum bilgisinde “İstanbul Aydın Üniversitesi” bulunan yazar sayısına
bakılmaksızın, 3000TL’lik destek miktarı yazar sayısına bölünecektir.
2) TÜBİTAK desteğinin yazar sayısı çokluğundan dolayı alt limitin altına düşmesi durumunda, TÜBİTAK
desteği eşdeğeri verilmeyecektir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
SEMİNER/KONGRE/SEMPOZYUM/SERGİ vb. TOPLANTILARA KATILIM ESASLARI

1) 26.05.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararın 5. maddesinde alınan karar uyarınca BAP Komisyonuna
kongre, konferans, sempozyum vb. toplantılara katılmak üzere yapılan başvurularda, başvuru
dilekçelerinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce Dekanlığa / Müdürlüğe teslim edilmesi gerekmekte
olup, bu tarihten daha sonra yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) Her türlü bilimsel toplantılara katılım için destekli izin (yolluklu, yevmiyeli, katılım ücreti, konaklama,
ulaşım vb.) verilmemekte olup, bunun yerine yalnızca ücretli izinli (maaş kesintisinin yapılmadığı),
ücretsiz izinli (maaş kesintisinin yapıldığı) ya da tüm masrafların davet eden kurum tarafından
karşılandığının gösterilmesi kaydıyla davetli olarak değerlendirmeye alınacaktır.
3) Görevlendirme talepleri yapılırken Akademik Takvimde belirtilen sınav tarihlerinin göz önüne alınarak,
bu tarihlerde başvuru yapılmamasına özen gösterilecektir.
4) BAP Komisyon Başkanlığı’na yapılan tüm kongre, konferans, sempozyum vb. izin taleplerinde,
görevlendirilme talebinde bulunan öğretim elemanının sunacağı çalışmanın hakem değerlendirme
sürecinden geçmesi ve hakem raporlarının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Ancak bazı
toplantıların bilimsel bir toplantı olmasına rağmen, hakem değerlendirmesi sürecinin bulunmaması
sebebiyle, Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik birim yöneticilerinin (Dekanlıklar /MYO
Müdürlükleri), kendi alt birimlerinden (Bölüm Başkanlıkları ve Program Başkanlıkları) hakem
değerlendirmesi süreci olmayan ve hakem raporu istenmeyecek 1 adet ulusal ve 1 adet uluslararası
kongre/ konferans/sempozyum isimlerinin belirlenmesi istenmiş olup, bu listeleri halen göndermeyen
birimlerden gelen bu tür toplantılar için ücretli izin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca,
tüm öğretim elemanları için yılda yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, başvurulan toplantı için
hakem raporları bulunmamasına rağmen, ücretli izin alma hakkı mevcut olabilecektir.
5) Tüm başvurularda bu yazı ekinde verilen başvuru formu kullanılacaktır. Bu formun bulunmadığı
başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

