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ÖĞRETİM ELEMANLARINA VERİLECEK YURT DIŞI EK SEYAHAT DESTEĞİ 

YÖNERGESİ 

AMAÇ: 

Öğretim elemanlarına verilecek Yurt Dışı Ek Seyahat Desteğinin amacı Araştırma 

Üniversitesi olmamız bağlamında Üniversitemizde yapılan yurt dışı yayın sayımızın ve 

kalitesinin artırılmasıdır.  

UYGULAMA ESASLARI: 

ODTÜ Öğretim Üyesi Atama ve Terfi Kriterleri'nde Q1 ve Q2 kategorisine giren süreli 

yayınlarda 2 yıl (Pandemi dönemi nedeniyle başvurudan önceki 2 yıl) içinde en az 5 (Beş) 

tam makale yayımlama koşulunu sağlayan ODTÜ öğretim elemanları için, yurt dışı ek 

seyahat desteği aşağıdaki koşullarla verilir ve kullanılır. 

1.  Başvuru sahibinin, ek seyehat desteği koşulu için kullandığı makalelerinin 

yayımlanma tarihlerinde tam zamanlı ODTÜ öğretim elemanı olarak görev yapması 

ve ilgili makalelerin ODTÜ adresli olması gerekir. 

2. Yayın koşulunu sağlayan araştırmacılar için ek seyahat desteği, destek başvurusunda 

kullanılan makalelerde ismi olan ortak yazarlardan yalnızca birine verilebileceği gibi, 

tek bir seferde talepte bulunmak koşuluyla, makalelerde ismi olan yazarlar toplam 

desteği aralarında uygun gördükleri şekilde paylaşılabilirler. Bu makalelerden verilen 

ek desteği kullanmayan ortak yazarların bu haktan feragat ettiklerini yazılı olarak 

bildirmeleri istenir. 

3. Ek seyahat desteği, tebliğle (sözlü / poster sunum) olmak koşuluyla, fakülte ve enstitü 

kaynaklarından desteklenen yurt dışı bilimsel toplantıdan sonraki bir yurt dışı 

bilimsel toplantıya katılmak amacıyla kullanılır. 

4. Ek seyahat desteğinin, ilgili harcama mevzuatına uygun olarak ve bir seferde 

kullanılması gerekir. Bu süre içinde kullanılmayan destek bir sonraki mali yıla 

devredilemez. Bir öğretim elemanı, bu destekten yılda ancak bir kez yararlanabilir (1 

Ocak – 31 Aralık).  

5. Ek seyahat desteği başvurusu, öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu bölüm 

başkanlığı veya enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Dekanlık veya 

Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Dekanlık ve Enstitü Müdürleri tarafından 

değerlendirilerek uygun görülen destek talepleri Rektörlüğe gönderilir. 

 

6. Ek seyahat desteği koşulunu sağlamak için kullanılacak olan makalelerin katılınılacak 

olan yurt dışı bilimsel toplantının başlangıç tarihinden önceki 2 yıl içinde (Pandemi 

dönemi nedeniyle başvurudan önceki 2 yıl) basılmış olması gerekmektedir (doi  

numarası almış makalelerin cilt numarası almış olması şartı bulunmaktadır). 

 



  

7. Ek seyahat desteği tutarlarına ilişkin koşullar şöyledir (Pandemi dönemi nedeniyle 

başvurudan önceki 2 yıl): 

 

 

 

NOT.  

Pandemi nedeniyle ilgili Yönerge kriterleri başvurudan önceki 2 yıl içerisindeki yayınları 

kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 2021 yılında pandemi koşullarının devam etmesi 

durumunda, 2022 yılı için de benzer şekilde başvurudan önceki 2 yıl içerisindeki yayınları 

kapsayacak şekilde kriterler belirlenecektir. 

Destek Koşulu Toplam 

Makale Sayısı 

Destek Tutarı (TL) 

Üniversitemiz tarafından belirlenen Q1 
yayın listesinde toplam 5 makale 

5 14,000 

Üniversitemiz tarafından belirlenen Q1 

yayın listesinde en az 4 makale olmak 

koşuluyla toplam 5 makale 

5 13,000 

Üniversitemiz tarafından belirlenen Q1 

yayın üstesinde en az 3 makale olmak 

şartıyla toplam 5 makale 

5 11,000 

Üniversitemiz tarafından belirlenen Q1 

yayın listesinde en az 1 makale olmak 

şartıyla toplam 5 makale 

5 9,500 

Üniversitemiz tarafından belirlenen Q2 
yayın listesinde toplam 5 makale 

5 8,000 


