Turkish Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ZMGM)

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ
YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK DESTEK
YÖNERGESİ
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği, Türkiye’de geoteknik alanında, lisans veya
lisansüstü eğitim ve/veya araştırma çalışmaları yapan genç meslektaşlarımıza yurtdışı bilimsel
etkinliklere katılmaları için kısmi destek verecektir. Başvuru için web sayfasındaki ilgili formun
doldurulması ve dernek yönetim kuruluna gönderilmesi gereklidir. Yönetim Kurulunda, başvuran
kişilerin akademik özgeçmişleri, bilimsel çalışmaları, bilimsel etkinliğin niteliği ve bilimsel etkinliğin
sağlayacağı yararlar hususlarına göre değerlendirme yapılacaktır.

Destek için başvuru koşulları

aşağıda sıralanmıştır;
1

Destek başvurusunda bulunan öğrencinin İnşaat Mühendisliği lisans, geoteknik yüksek lisans
veya doktora programına kayıtlı olması veya en fazla bir yıl önce programdan mezun olmuş
olması gereklidir.

2

Destek almak isteyen öğrencinin Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği üyesi
(Öğrenci Üye/Bireysel Üye) olması gereklidir.

3

ISSMGE bünyesinde düzenlenen Uluslararası/Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri
konferanslarında ülkemizi temsil edecek katılımcılar, ZMGM Yönetim Kurulu’nun konuyu
ilanından sonra başvuru yapanlar arasından ZMGM Yönetim Kurulu tarafından seçilecektir.

4

ISSMGE bünyesinde düzenlenen Uluslararası/Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri
konferansları dışında başvuru yapılacak uluslararası etkinliklerde şu şartlar aranacaktır;
a. Etkinliğin Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği konuları ile ilgili olması,
b. Destek isteyen başvuruların konferans veya bir yarışmaya katılım şeklinde olması,
c. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli bir etkinlik olması ve etkinliğin, araştırmacının
bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası kongre/konferans vb. olması,
d. Destek isteyen kişinin etkinlikte bildiriyi sunacak kişi olması ve bu konuda diğer
yazarlardan feragat belgesi alınması.
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DESTEK MİKTARI ve DİĞER KOŞULLAR
1. Üyeler destek programından yılda bir defa yararlanılabilecektir.
2. Başvurular iki dönem halinde olacaktır. Başvuru dönemleri Ocak-Haziran ayları arasındaki
etkinlikler için bir önceki yılın Ekim ayı, Temmuz-Aralık ayları arasındaki etkinlikler için ayni
yılın Nisan ayı olacaktır.
3. Her dönem için yapılan başvurular yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ZMGM
ilgili yıldaki bütçe olanakları çerçevesinde en çok 3 başvuru desteklenecektir.
4. ISSMGE

bünyesinde

düzenlenen

Genç

Geoteknik

Mühendisleri

konferanslarına

(Uluslararası/Avrupa) katılım desteği, Avrupa ve yakın bölgeler için 2000TL/bildiri ve Amerika
ve uzak ülkeler için 3000TL/bildiri olacaktır.

Uluslararası/Avrupa Genç Geoteknik

Mühendisleri Konferansı dışında yapılacak uluslararası etkinliklerde, destek miktarı 1500
TL/bildiri olacaktır. Destek kişinin kendi adına açılmış banka hesabına etkinlik öncesinde
ödenecektir.
5. Destek alan kişilerin katıldığı etkinlik ile ilgili değerlendirme raporunu, etkinlik
tamamlandıktan sonra en geç bir ay içerisinde ZMGM Derneği Sekreterliğine sunmaları
gereklidir.
6. Dernek, destek alan öğrenci adını ve ilgili etkinliği web sayfasında yayınlayacaktır. Dernek bu
amaçla destek alan öğrenciden görsel malzeme isteyecektir.
7. Destek alan katılımcının etkinlikteki sunumunda ZMGM Derneği desteğinin alındığını temsil
eden dernek logosunun yer alması gerekmektedir. Bu amaçla katılımcı logoyu Dernek
Sektreterliğinden temin edebilecektir.
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ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ
“YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN ÖĞRENCİLERE DESTEK PROGRAMI” *
BAŞVURU FORMU
Başvuru tarihi:

Başvuru sahibine ait bilgiler:

ADI SOYADI

:

ADRES

:

TELEFON

:

E-POSTA

:

ZMGM DERNEĞİ ÜYE NO

:

ÇALIŞTIĞI KURUM/ÜNİVERSİTE

:

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE/BÖLÜM

:

MEZUNİYET TARİHİ

:

*: Destek programına başvurunun yapılması ZMGM Derneği “YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN
ÖĞRENCİLERE VERİLECEK DESTEK YÖNERGESİ” ndeki şartların, başvuru sahibince okunduğu ve kabul
edildiği anlamına gelmektedir.
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Daha önce bu destek programından yararlandınız mı?

EVET

HAYIR

Evet ise tarihi ve içeriği hakkında lütfen bilgi yazınız.

Destek talep edilen etkinliğe dair bilgiler:
Etkinliğin adı:
Etkinliğin web sitesi adresi:
Etkinliği düzenleyen kuruluş(lar):

Etkinliğe katılım şekli (bildiri ile sözel sunum, bildiri ile poster sunum, yarışmacı, diğer):

Bilimsel etkinliğe katılım amacınızı özetleyiniz:

Başvuru Esnasında İstenen Diğer Belgeler:
1. Bildiri Metni
2. Kabul / Davet mektubu
3.Yayınları İçeren Özgeçmiş
*: Destek programına başvurunun yapılması ZMGM Derneği “YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN
ÖĞRENCİLERE VERİLECEK DESTEK YÖNERGESİ” ndeki şartların, başvuru sahibince okunduğu ve kabul
edildiği anlamına gelmektedir.

