
 Akademik ve idari personelin yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri; 6245 sayılı Kanun'un 8 ve 14. maddeleri uyarınca; "Madde 8 – 

(Değişik: 11/12/1981 - 2562/5 md.) Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca 

geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate 

alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.  Ancak, 

ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4'üncü dereceden daha yüksek memurlara 

ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir." hükümleri uyarıncı yapılır. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah 

belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde

hükmü uygulanmaz. Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece 

kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliği bu Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak 

suretiyle ödenir.

Madde 14 – Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye

verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon,

iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir

yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle

sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl

olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. (Değişik: 12/1/1959 - 7187/1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere." hükümleri uyarınca yapılır.

 Birimden gelen teklifin 6245 sayılı Kanun'un 8 ve 14.maddelerine göre

uygunluğu kontrol edilir.

Personel Bilgi Sistemi üzerinden görevlendirme onayı

hazırlanır. EBYS üzerinden Rektörün onayına sunulur.

   Genel Sekreterlik ve Rektörlük Makamınca imzalanan görevlendirme onayı, 

birimine gönderilir.

6245 SAYILI KANUN'UN 8 ve 14.MADDELERİ UYARINCA AKADEMİK VE İDARİ 

PERSONELİN YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Akademik ve idari personelin görevlendirmelerine ilişkin bilgi ve belgelerin 

bulunduğu teklif Rektörlüğe gönderilir.


