İYTE VAKFI
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME YÖNERGESİ
1.GENEL
İYTE Vakfı tarafından bilimsel yayınları ve etkinlikleri desteklemek üzere öngörülen
yardım ve ödüllerin miktarı, Vakfın yıllık bütçesine bağlı olarak belirlenir. Bütçenin olanak
sağlamadığı durumlarda yardım ve ödül programlarının bir kısmı veya tamamı
uygulanmayabilir.
2.BAŞVURULAR
A. Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği Başvurusu
Temmuz-Aralık ayları içerisinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantılara katılım desteği
için, o yıl içinde en geç nisan ayına kadar, Ocak-Haziran ayları gerçekleştirilecek bilimsel
toplantılara katılım desteği için bir önceki yılın en geç ekim ayına kadar aşağıdaki belgelerle
Fakülteler aracılığıyla İYTE Vakfına başvurulur.
YURT İÇİ – YURT DIŞI BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM
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Toplantının programı.
İstenilen yardım miktarı, detaylarıyla.
Yapılacak seyahatin toplam masrafı, detaylarıyla.
Bir başka kaynaktan (Fakülte bütçesi, TÜBİTAK vs) söz konusu aktiviteye katılım
için yapılan yardım miktarını veya yardım alınamadığını belirten yazıları,
Bildirinin kabul yazısı. Bildiri kabul tarihi uygun olmadığı taktirde, kabul tarihlerini
belirten program bilgileri)
Bildirinin kendisi veya özeti.

İlgili dönemler için sırasıyla Nisan ve Ekim aylarında yapılacak değerlendirme
sonuçları başvuru sahiplerine, Rektörlük ve Fakülteler aracılığıyla bildirilir.
B. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği Başvurusu
Bilimsel toplantı düzenleme desteği için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle,
toplantının yapılması planlanan tarihten en az bir yıl önce, ilgili Fakülte Dekanlığına
başvurulur. Fakülte Yönetim Kurulu öneriyi kabul ederse, kararı ile birlikte öneriyi
Rektörlüğe bildirir. İYTE Yönetim Kurulu Öneriyi kabul ederse, öneriyi kararı ile birlikte
Vakıf'a iletir.
ULUSLARARASI TOPLANTI DÜZENLEME BAŞVURUSU-I
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Etkinlik yapılmasının nedeni ve içeriği.
Toplantının yeri.
Etkinliğin Enstitümüze ve akademik çalışmalarımıza olacak katkısı.
Etkinlik programı.
Etkinliğe Enstitümüzden olabilecek bildirili ve bildirisiz katılım sayılarına ait
tahminler
Farklı kaynaklardan(Diğer kurumlar, TÜBİTAK vs) ve Fakültelerden alınan katkılar
veya yardım alınamadığını belirten yazılar.
İstenen destek tutarını içeren detaylı gelir ve gider tahmini bütçesi

Vakıf öneriyi inceleyerek öngördüğü destek üst limitini program düzenleyicisine
Rektörlük ve Fakülte Dekanlığı aracılığıyla bildirir. Toplantının düzenleme tarihinden üç ay
önce nihai Vakıf destek miktarı için aşağıdaki bilgi ve belgelerle doğrudan Vakfa başvurulur.
ULUSLARARASI TOPLANTI DÜZENLEME BAŞVURUSU-II
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Etkinlik yapılmasının nedeni ve içeriği.
Toplantının yeri.
Etkinliğin Enstitümüze ve akademik çalışmalarımıza olacak katkısı.
Etkinlik uygulama programı.
Etkinliğe Enstitümüzden olan bildirili ve bildirisiz katılım sayıları ve isimleri
Farklı kaynaklardan(Diğer kurumlar, TÜBİTAK vs) ve Fakültelerden alınan katkılar
veya yardım alınamadığını belirten yazılar.
Gerekçeli olarak istenen destek tutarını içeren son gelir gider bütçesi.

Vakıf Yönetim Kurulu, bu bilgi ve belgelere dayanarak yapılacak desteğin miktarına
karar verir ve kararını gereği için toplantı düzenleyicisine bilgi için Rektörlüğe bildirir.
C. Yayın Teşvik Ödülleri Başvurusu
Yayının basım tarihinden sonraki en geç bir yıl içinde, basılmış kopyası ile birlikte
Dekanlıklar ve Rektörlük aracılığıyla Vakıf’a başvurulur. Yayına kabul edilse bile basılmamış
dergilerdeki makaleler için başvuru yapılamaz. İlgili veri tabanlarından kontrol edilen
makaleler için, istenen şartlar yerine getirildiği takdirde, yayının yapıldığı yıldaki ödül
miktarında ödül verilir.
D. Eksik Bilgi ve Belge ile Başvurular
Destek ve ödüller için yapılacak başvurularda, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin
biri eksik olduğu takdirde veya zamanında yapılmadığı takdirde başvurular işleme konulmaz.
3. DESTEK VE ÖDÜL KOŞULLARI
A. Bilimsel Toplantılara(Kongre, Sempozyum, Konferans) Katılım Desteği
İYTE Vakfı, genel olarak ilgili alanda uluslararası saygınlık kazanmış, periyodik
olarak tekrarlanan bilimsel toplantılara katılımı yıllık bütçe durumuna göre desteklemeyi
öngörür.Aşağıda belirtilen niteliklere uyan uluslararası toplantılara katılımı desteklemez:
1. Yurt içinde yapılan ulusal/uluslararası toplantılara katılım
2. Poster sunumlarının yapıldığı katılımlar
3. Bildirisiz tüm katılımlar
Toplantılara katılım desteği:
4. Bildiri yazarlarından bir tanesine-sunucusuna-verilir.
5. Bildiri sunucusu araştırma görevlisi olduğu takdirde toplantıya katılım desteği
bildiri yazarları arasında öğretim üyesi bulunması halinde verilir.
6. Toplantıya katılım desteği her öğretim elemanına yılda ancak bir kez verilir.
B. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği
İYTE Vakfı tarafından desteklenmesi öngörülen ulusal/uluslararası bilimsel
toplantılar, ilk planlama aşamasında taslak bütçesi ile ilgili Fakülte/ler, İYTE ve İYTE Vakfı
Yönetim Kurulları tarafından desteklenmesi kabul edilmiş olmalıdır. Vakfın destekleyeceği
bilimsel toplantıların muhasebesi Vakıf veya İYTE Döner Sermayesi tarafından tutulur. Vakıf
yapacağı parasal yardımı, yasal harcama belgeleri karşılığı yapar.

C. Uluslararası Yayın Ödülü
İYTE Vakfı, her takvim yılı için, o takvim yılına ait TÜBİTAK Yayın Teşvik
Sınıflandırmasındaki (A, B, C) dergilerde yayınlanan makalelere TÜBİTAK'ın alt
sınıflandırması çerçevesinde (A1, A2, B1, B2, C1, C2) öngörülen yayın teşvik miktarının bir
buçuk katı tutarında ödül verir. (Değişiklik: 24/12/2007 tarih ve 07/6 sayılı İYTEV
Yönetim Kurulu Kararı ile; 2008 yılından itibaren ve 2008 yılında basılacak yayınlar
için bir buçuk katı tutarında uygulanmasına karar verildi.)
“Science and Nature” dergilerinde çıkan yazılar için, TÜBİTAK’ın A1 kategorisi için
ödediği miktarın on (10) katı tutarında ödül verir. (Değişiklik: 24/12/2007 tarih ve 07/6
sayılı İYTEV Yönetim Kurulu Kararı ile 2008 yılında basılacak yayınlar için geçerli
olması koşuluyla kabulüne karar verilmiştir.)
“Energy Sources” dergisinde çıkan yayınlar için teşvik ödenmez. (23/10/2007 tarih ve
2 sayılı İYTE Senato kararı gereğince; 24/12/2007 tarih ve 07/6 sayılı İYTEV Yönetim
Kurulu Kararı ile)
Tek yazarlı makalelerde tamamı, çok yazarlı makalelerde ödülün yazar sayısına
bölünmesi, yazar sayısının 10’u aşması durumunda teşvik miktarının 10’a bölünmesiyle
(24/12/2007 tarih ve 07/6 sayılı İYTEV Yönetim Kurulu Kararı ile, 2008 yılından
itibaren ve 2008 yılında basılacak yayınlar için) elde edilen miktar İYTE öğretim
elemanlarına ödenir. Diğer kurum elamanlarına ödül verilmez. Yurt dışında yapılan doktora
çalışmalarından yapılan yayınlara ödül verilmez. Yayınlarda, Enstitü öğretim elemanı olan
araştırmacının adresi İYTE olarak verilmelidir.
D. Taleplerin Değerlendirilmesi
Bu yönerge hükümleri uyarınca yapılan müracaatlar, “İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü ve İzlenmesinde Gözönüne
Alınacak İlkelere İlişkin Yönerge” hükümleri uyarınca kurulan komisyonun incelemesine
sunulur. Komisyon görüşü ile birlikte Vakıf Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır.
DEĞİŞİKLİKLER
1- (Yönerge 3-C maddesi) 12 Mayıs 2004 tarih ve 04/17 sayılı İYTEV Yönetim Kurulu
kararı ile 2005 yılından itibaren iki kat yerine TÜBİTAK sınıflandırması çerçevesinde
aynen uygulanmasına karar verildi.
2- 24 Aralık 2007 tarih ve 07/06 sayılı İYTEV Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan
değişiklikler (Yönerge 3-C maddesi)

