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DAHA ÖNCE DÜZENLENMĠġ BĠR ETKĠNLĠĞĠN DEVAMI NĠTELĠĞĠNDEKĠ  

ULUSLARARASI  (ICSR) 

BĠLĠMSEL ETKĠNLĠK DESTEĞĠ BAġVURU KILAVUZU  

 
Destek Türleri ve Kapsamı 

 

 

Destek Kapsamına Giren Etkinlikler İçin Genel Şartlar 

 

 

Başvuru Takvimi 
 

1.Dönem (01 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler için 

 

Destek Türü Kapsamı Miktarı 
YurtdıĢı davetli konuĢmacı        

(2 kiĢi) 

UlaĢım ve konaklama Ekonomi sınıfı uçak bileti (yalnızca AB ülkeleri, 

KKTC, Azerbaycan, Gürcistan), kongre süresince 

konaklama  

Kongre çantası ve materyaller Bildiri sayısı kadar Bildiri sayısı kadar 

Tanıtım materyalleri X banner, afiĢ Grafik tasarımı, 1 adet Xbanner ve 20 adet afiĢ basımı 

Her bir sunum salonu için 2 adet kırlangıç bayrak 

basımı, kongre web sayfası desteği  

Yaka kartı, sertifika Yazar sayısı kadar Yazar sayısı kadar 

Kongre yayın desteği Özet ve tam metin 

kitapları, dergide 

makale yayını desteği 

Tüm özet ve tam metinlerin ayrı ayrı çıkarılacak olan 

kitaplarda akademik ISBN numarası verilerek 

yayımlanması, bildiri sayısının %20’si kadar bilimsel 

dergilerde ücretsiz yayın kontenjanı 

Ġkram giderleri Ġçecek – yiyecek Kongre fuaye alanında, açılıĢ ya da kapanıĢ kokteyli 

Nitelik Şartlar 
Bilimsel nitelikli olmalıdır Siyasi, ideolojik ve Ģölen içerikli olmamalıdır 

Kongre sayısı Daha önce en az 3 kez yapılmıĢ olmalıdır (dördüncü ve sonraki kongrelere destek 

verilmektedir) 

Düzenleme kurulu olmalıdır Kurul üyelerinin en çok yarısı TC vatandaĢı olmalıdır 

Kurul üyeleri en az 5 ülkeden (Türkiye hariç) olmalıdır 

Düzenleme kurulu baĢkanı TC vatandaĢı olmalıdır 

Düzenleme kurulu baĢkanı dahil en az 8 kiĢiden oluĢmalıdır 

Üyelerden en az 5’i doktora derecesine sahip olmalıdır 

Üyelerden en az yarısı bir üniversitede akademisyen olarak çalıĢmalıdır 

Bilim ve danıĢma kurulu olmalıdır Kurul üyelerinin en çok %40’ı TC vatandaĢı olmalıdır 

Kurul üyeleri en az 7 ülkeden (Türkiye hariç) olmalıdır 

En az 25 kiĢiden oluĢmalıdır (spesifik kongreler için 10 kiĢi) 

Üyelerin tamamı en az Doktora ünvanına sahip olmalıdır 

Bilim kurulu baĢkanı TC vatandaĢı ve en az beĢ yıldır Profesör ünvanına sahip 

olmalıdır 

Bildiri kabul süreci Türkçe ve Ġngilizce özet metinle baĢvurular alınmalı, özetler en az iki kör hakem 

tarafından değerlendirilmeli ve hakem raporları arĢivlenmelidir 

Tam metin kabul süreci Tam metin zorunlu tutulmamalıdır. Ancak tam metni gönderilen çalıĢmalar ilgili 

alanda en az iki kör hakem tarafından değerlendirilmeli ve hakem raporları 

arĢivlenmelidir 

Katılım Türü Yüz yüze, online ya da her iki katılım Ģekli beraber yapılabilir 

BaĢvuru dönemi 1 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihlerden önce ya 

da sonra yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır 

Değerlendirme süreci ve 

sonuçların açıklanması 

BaĢvuru tarihinden itibaren en çok 45 gün içerisinde değerlendirme 

tamamlanarak sonuç resmi bir yazı ile düzenleme kurulu baĢkanına 

bildirilir 

Desteğin verilmesi Destek verilecek bilimsel etkinliğin takvimine uygun olarak proje 

birimimizce gerekli ayni ve nakdi destekler sağlanacaktır 
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2.Dönem (01 Temmuz 2021- 30 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler için 

 

 

Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Veriler 

 

 

 

Süreç 
1. adım BaĢvuru takviminde belirtilen süreler içerisinde gerekli belgelerle iksadprojects@gmail.com 

adresine baĢvurunuzu yapınız (baĢvuru düzenleme kurulu baĢkanınca yapılmalıdır) 
2. adım BaĢvurunuz alındıktan tarafınıza bilgilendirme mesajı gönderilerek  destek talebiniz uzmanlarımızca 

değerlendirmeye alındığı bildirilmektedir 
3. adım Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belgeler talep edilmektedir. 
4. adım Destek talebinizin olumlu olarak (kısmen ya da tamamen destek) değerlendirilmesi halinde destek 

süreci kongre takviminize uygun olarak baĢlatılır ve kongre sonrası bildirilerin yayınlanması ile süreç 

tamamlanmıĢ olur 

 

Matbu formlar (web sitemizden indirebilirsiniz) 

- BaĢvuru formu 

- Bilim kurulu listesi 

BaĢvuru dönemi 1 – 30 Mart 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihlerden önce ya da 

sonra yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır 

Değerlendirme süreci ve 

sonuçların açıklanması 

BaĢvuru tarihinden itibaren en çok 45 gün içerisinde değerlendirme 

tamamlanarak sonuç resmi bir yazı ile düzenleme kurulu baĢkanına 

bildirilir 

Desteğin verilmesi Destek verilecek bilimsel etkinliğin takvimine uygun olarak proje 

birimimizce gerekli ayni ve nakdi destekler sağlanacaktır 

Nitelik Şartlar 
BaĢvuru formu Düzenleme kurulu baĢkanı ve en az bir düzenlemek kurulu üyesinde imzalanıp 

PDF formatında gönderilmelidir 

ÖzgeçmiĢler Düzenleme Kurulu Üyelerinin YÖK formatında özgeçmiĢleri 

Kongre bilim kurulu baĢkanının özgeçmiĢi 

Bilim Kurulu Listesi Bilim kurulu üyelerini ve iletiĢim bilgilerini içeren matbu form 

Daha Önceki Kongrelere Ait Veri Kongre özet kitabı, kongre tam metin kitabı 


