
                   Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri; 2547 sayılı Kanun'un 39.maddesine göre; Öğretim elemanlarının 

kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri

bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri

yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul

müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya

araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye

gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.

 Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan yurt dışına gönderilme halleri dışında

mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak için Yükseköğretim Kurulunun

teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca üniversiteler itibariyle bir yılı geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve

süreler dahilinde yurt dışına gönderilebilecekleri gibi aynı amaçlarla dış burslara dayanılarak da gönderilebilirler. Belirlenen

kontenjanların üniversiteye bağlı birimler arasında dağıtımı üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı,

gönderilme ise ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı ile olur. Zorunlu hallerde yurt dışında kalma süresi ilgili

yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı ile yarısına kadar uzatılabilir. Bunlar hak ve yükümlülükleri bakımından 657

sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aynı amaçla yurt dışına gönderilenlerin tabi oldukları hükümlere tabi olurlar. Ancak,

bunlara yapılacak ödemenin miktarı Devlet memurlarına yapılacak ödemeyi geçmemek üzere üniversite yönetim kurulunca

daha düşük olarak tespit edilebilir. Öğretim elemanlarından kendilerine yurt dışı kuruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar,

görev yapacakları sürece Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun kararı ile

aylıklı veya aylıksız izinli de sayılabilirler. 

 Gerek birinci fıkraya göre geçici görev yolluğu verilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bir yere gönderilenler

olsun, gerekse ikinci fıkraya göre gidiş-dönüş yol yevmiyesi ile gideri ödenmek suretiyle yurt dışına gönderilenler olsun,

bunlara verilecek yolluk, emsali Devlet memuruna verilen yolluğun aynı olmak üzere genel hükümler çerçevesinde tespit

edilir. Geçici görev yolluğu Yükseköğretim Kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden üniversite dışındaki kurum

hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir." hükümleri uyarıncı yapılır.

UYARI: Görevlendirmeye bir haftaya kadar Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürü, 

Onbeş güne kadar Rektör izin verebilir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk 

verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların 

üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden 

ödenmesi icabeder durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Rektörün Onayı 

gereklidir.

Personel Bilgi Sistemi üzerinden görevlendirme onayı

hazırlanır. EBYS üzerinden Rektörün onayına sunulur.

   Genel Sekreterlik ve Rektörlük Makamınca imzalanan görevlendirme onayı, birimine gönderilir.

2547 SAYILI KANUN'UN 39.MADDESİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Öğretim elemanlarının görevlendirmelerine ilişkin dilekçesi, davet mektubu ve ilgili 

birimin Yönetim Kurulu Kararını içeren teklif Rektörlüğe gönderilir.

 Birimden gelen teklifin 2547 39.maddesine göre

uygunluğu kontrol edilir.




