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2223-C ÇOK KATILIMLI ULUSLARARASI ETKİNLİK
DÜZENLEME DESTEĞİ

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?


Yurt içinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik
yürütücüsü (gerçek kişi).

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Bu program kapsamında kurum içi etkinlikler, kişisel etkinlikler, eğitim etkinlikleri ve
çalıştay türü etkinlikler haricindeki uluslararası ve uluslararası katılımlı ulusal etkinliklere
destek verilmektedir.
Destek Unsurları ve Üst Limitler
Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 200.000 TL
 Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama
gideri:
o Yurt içi geliş-dönüş: 300 TL/Kişi
o Yurt dışı geliş-dönüş:1.500 Dolar/kişi
o Konaklama gideri: 250 TL/gün/kişi
 En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000 Dolar/Kişi
 Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000 TL
 En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100 TL/Kişi/Gün
 Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik
programı, yaka kartı, katılım belgesi, USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem
gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL'yi
geçmemek üzere en fazla 85.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak
kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).
 Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta):5.000 TL.
 Yurtdışında yayınlanmakta olan uluslararası dergilerde reklam tanıtım giderleri: 25.000 TL
 Gala yemeği: 25.000 TL

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi*

Sonuç Açıklama Tarihi**

1.Dönem

3 Ocak 22

28 Ocak 22

Nisan 22

2.Dönem

4 Nisan 22

29 Nisan 22

Temmuz 22

3.Dönem

4 Temmuz 22

29 Temmuz 22

Ekim 22

4.Dönem

3 Ekim 22

27 Ekim 22

Ocak 23

**Başvuru sistemi ilgili dönemin başvuru bitiş tarihi saat 17:30'da kapanmaktadır.
**Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra
da başvuru sonuçları açıklanabilir.
Etkinliğin başlama tarihi ile başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270
günlük bir süre olması gerekir. Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen
başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
Son Güncelleme Tarihi:7/01/2022
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