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 Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat, bilimsel araştırma ve spor etkinliklerinde yurt içi ve yurt dışı 

görevlendirilmesi ile ilgili yürütülecek ilkelerin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

 

1- Yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemleri için bulundurulması gereken 

belgeler aşağıda çıkarılmıştır.     

a) Kulüp/Topluluk adına etkinliğe katılımlarda; 

 Danışman öğretim elemanının dilekçesi. 

 Resmi onaylı davet mektubu. 

 Öğrencilerin isimlerinin ve öğrenci numaralarının bulunduğu kulüp yönetim kurulu kararı. 

 Yurt içi/Yurt dışı görevlendirme formu. 

b) Fakülte/Enstitü/YO/MYO adına etkinliğe katılımlarda; 

 Resmi onaylı davet mektubu. 

 Öğrencilerin isimlerinin ve öğrenci numaralarının bulunduğu Fakülte/Enstitü/YO/MYO yönetim kurulu kararı. 

 Aynı öğrencinin öğrenim süresi boyunca 2 veya daha fazla sayıda etkinlikte yer alması gereken durumlarda 

gerekçesini ayrıntılı bir biçimde belirten yazı. 

 Yurt içi/Yurt dışı görevlendirme formu. 

c) Sportif faaliyetler için katılımlarda; 

 İlgili akademik birimin talep yazısı.  

 Öğrencilerin isimlerinin ve öğrenci numaralarının bulunduğu kafile isim listesi. 

 Sporcu öğrencilerin lisans fotokopileri. 

 Müsabaka tarihlerini belgeleyen federasyon veya ilgili kuruluşun resmi yazısı.  

2- Her bir bildiri, sunum, poster veya sanat çalışması için yalnızca bir öğrenciye destek verilecektir. 

3- Bilimsel etkinliklere ve yarışmalara izleyici olarak katılımlarda maddi destek verilmemektedir.  

4- Konaklama ödemesinin yapılabilmesi için katılımcıların isimleri ve konaklama gün sayısını gösteren faturanın aslı 

teslim edilmelidir. 

5- Öğrencilere ön ödeme(avans) verilememektedir. Ancak zorunlu hallerde; kulüp/topluluk adına katılımlarda kulüp 

danışmanı, fakülte/enstitü/YO/MYO adına ve sportif faaliyetler için katılımlarda bir öğretim elemanı mutemet tayin 

edilerek ön ödeme yapılabilecektir.  

6- Yurt içi etkinlere katılabilmek için gerekli belgelerin 10 gün, yurt dışı etkinlikle  katılabilmek için gerekli 

belgelerin 15 gün öncesinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

7- Yurt dışı görevlendirmelerinde ödemenin yapılabilmesi için resimli ön sayfa ile giriş-çıkış damgalarının olduğu 

pasaport fotokopisi teslim edilmelidir. 

8- Katılımcıların sayısı, görevlendirilmelerine ilişkin süreleri ve uygun görülen ödeme kalemlerinin belirlenmesinde 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bütçe olanakları esas alınacaktır. 

 


