
 
                                       BİLİMSEL TOPLANTI DESTEK ESASLARI  

 

    Üniversite Senatosunun 17.01.2023 tarih ve 822 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, 

İTÜ’de düzenlenecek bilimsel toplantıların desteklenmesinde uygulanacak esaslar aşağıda 

sıralanmıştır.  

 

1. Sağlanacak İTÜ desteği bilimsel etkinliğin ihtiyacına, üniversitenin bütçe olanaklarına, o yıl 

içinde yapılacak müracaatların yoğunluğuna bağlı olarak her etkinlik için ayrı ayrı belirlenir. 

İTÜ desteği özünde iki kalemden oluşmaktadır.  

a. Nakit destek,  

b. Üniversitenin çeşitli konferans mekanları için ücret talep edilmeksizin (daha 

önceden bir başka etkinlik için tahsis edilmemişse) kullanıma sunulması.  

 

2. Uluslararası Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği: Program kapsamında farklı kurumlarda 

görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok 

disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla düzenlenen kongre, 

konferans, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklere destek verilir. Destek şartları aşağıda 

belirlenmiştir. 

a. Toplam katılımcı sayısının en az 150 olması ve katılımcıların en az % 40’nın yurtdışından 

olması,  

b. Etkinliğin en az 3’üncüsünün düzenlenecek olması,  

c. Etkinlik bilimsel kurul üyelerinin en az %40’ının yurt dışından olması,  

d. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 

60 günlük bir süre olması.  

 

 

   “Yazım ve Basım giderleri” için 60.000 TL’ye kadar destek sağlanabilir. 

 

3. Ulusal Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği: “Yazım ve Basım giderleri” için 30.000 TL’ye 

kadar destek sağlanabilir. 

4. İTÜ desteği, “Anında çeviri”, “Yolluk”, ve “Gündelik” giderlerinin karşılanmasına yönelik 

değildir. 

5. İTÜ desteği alacak tüm bilimsel toplantılarda kullanılan her türlü basılı malzeme ve WEB 

sayfasında, resmi İTÜ amblemi kullanılmak zorundadır. 

6. Başvuru yapılırken İTÜ Rektörlüğüne teslim edilecek evraklar ile ekleri:  

a. İTÜ web sayfasından temin edilecek Uzun (Kısa) Dönem Başvuru Formu'nun elektronik 

ortamda eksiksiz doldurulmuş hali  

b. Resmi evrakın eki olarak başvuru dokümanının tümünü içeren CD ya da USB.  

  

7. Eksik başvurular değerlendirilmez.  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü,  

Maslak 34469, İSTANBUL  

Tel: 0 (212) 285 66 30 (31-32-33) 

Fax: 0 (212) 285 66 34 (Araştırma Dekanlığı) 

Web: www. ardek.itu.edu.tr/ 


