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YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1- Bu Yönetmel ğ n amacı 2547 sayılı Yükseköğret m Kanunu'nun 39. maddes nde öngörülen Yurt ç nde ve Yurtdışında geç c
görevlend rme esaslarını düzenlemekt r.
MADDE 2- Görevlend rmeler:
a) Kısa sürel görevlend rme:
Öğret m elemanlarının b l msel toplantılara katılmak, nceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süres üç ay kadar (üç ay dah l) olan
görevlend rmelerd r.
İnceleme, araştırma ve uygulama ç n görevlend rmelerde konu le lg l b r ön raporun Fakülte Yönet m Kurulunca kabulü şartı aranır.
Kongrelere b l msel tebl ğ le katılmak esastır.
b) Uzun sürel görevlend rme:
Öğret m elemanları ç n nceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla b r süre le lg l yönet m kurullarınca onaylanacak b r
çalışma programına göre yapılan görevlend rmelerd r.
MADDE 3- Öğret m elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt ç nde ve dışında kongre, konferans, sem ner ve benzer b l msel
toplantılarla, b l m ve meslekler le lg l d ğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve nceleme gez ler yapmalarına, araştırma ve ncelemen n
gerekt rd ğ yerde bulunmalarına, b r haftaya kadar dekan, enst tü ve yüksekokul müdürler , onbeş güne kadar rektörler z n vereb l rler. Bu şek lde
onbeş günü aşan veya yolluk ver lmes n gerekt ren veya araştırma ve ncelemen n gerekt rd ğ masrafların ün vers te le buna bağlı b r mler n
bütçes nden veya döner sermaye gel rler nden ödenmes cabeden durumlarda, lg l yönet m kurulunun kararı ve rektörün onayı gerekl d r.
Kurumları adına yurtdışında görevlend r lecek öğret m üyeler ne ver lecek yolluklar, yol masrafları ve gündel kler, yurtdışına gönder len
Devlet memurlarına ver len gündel kler n aynı olmak üzere, genel hükümler çerçeves nde öden r.
Geç c görev yolluğu, yükseköğret m kurumu hesabına gönder lenlere kurum bütçes nden, ün vers te dışındak b r kurum hesabına
gönder lenlere se lg l kurumun bütçes nden öden r.
MADDE 4- Yurt ç ve yurtdışı görevlend rmeler n yapılab lmes ç n lg l b r m n eğ t m ve öğret m programlarının aksatılmayacağının
bölüm başkanının öner s üzer ne Fakülte Yönet m Kurullarınca bel rlenm ş olması şarttır.
MADDE 5- Uzun sürel görevlend rme yapılab lmes ç n:
a) Öğret m üyeler n n Ün vers tede veya muhtel f ün vers telerde toplam olarak en az altı yıl çalışmış olması şartı aranır veya öncek uzun
sürel yurtdışı görevlend rmeden sonra Ün vers teye dönüş ve şe başlama tar h nden t baren aylık ve yolluklarını ün vers teden alanlar ç n en az altı
yıl, aylık ve yolluk almayacaklar ç n en az k yıl geçm ş olması gerek r.
Yurtdışında görevlend r len öğret m elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar
ün vers te yönet m kurulu kararı le aylıklı veya aylıksız z nl sayılab l rler.
İlg l elemanların aylıklı veya aylıksız z nl sayılması, yabancı ülkede tem n ed len burs veya ücret n geç m n sağlayıp sağlayamayacağı esas
alınarak karara bağlanır.
Öğret m üyeler n n aylıklı yurtdışı görevlend rmeler süres b r yılı aşamaz. B r yıl sonunda steğ üzer ne gerekl görüldüğü takd rde bu süre
aylıksız olarak b r yıla kadar uzatılab l r.
(Mülga son paragraf:RG-28/12/1989-20386)
b) Kısm statüde görev yapan profesör ve doçentler b lg ve görgüler n artırmak ve b l msel araştırma yapmak üzere kontenjanla yurtdışında
çalışmalara katıldıklarında, masrafları devlet bütçes nden, döner sermayeden ve ün vers ten n d ğer gel r kaynaklarından ödenmez. Bunlara önce b r
yıla kadar, gerekl görülüyorsa b r yıla kadar daha aylıksız z n ver leb l r. Kısa sürel görevlend rmeden aylıkları dışında ün vers te bütçe
mkanlarından yararlanamazlar.
c) Sürel olarak tay n ed len öğret m görevl ler ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa sürel görevlend r leb l rler. Sürekl olarak tay n ed len
öğret m görevl ler ve okutmanlar öğret m üyeler g b görevlend r l rler.
d) Araştırma görevl s veya bu kadrolara atanmış öğret m elemanları ün vers tede en az b r yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre
mecbur h zmet yüklenmek şartıyla yurtdışında k yıla kadar görevlend r leb l rler. Bunların görevler beş yıla kadar uzatılab l r.
MADDE 6- Uzun sürel görevlend rme ve görev süres n n uzatılması lg l yönet m kurulunun öner s üzer ne rektörce kararlaştırılır.
MADDE 7- Yurtdışında görevlend r lenler; kend ler ne ver len onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekler ayrıntılı faal yet
raporunu yurda dönmeler nden sonra b r aylık süre ç nde b l msel b r toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle
yükümlüdürler.
MADDE 8- Hükümetlerarası kültür anlaşmalarına göre veya ün vers teler n yurtdışı ün vers telerle yaptığı ve Yükseköğret m Kurulunca
onaylanmış bulunan anlaşmalar gereğ nce yapılacak yurtdışı görevlend rmeler ve 2547 sayılı Kanun’un lg l maddeler uyarınca yapılacak yurt ç
görevlend rmeler bu Yönetmel k’te geçen sınırlamalara tâb değ ld r.
MADDE 9- 7/10/1982 tar hl 18831 sayılı Resm Gazete le yayımlanan “Yurt ç nde ve Dışında Görevlend rmelerde Uyulacak Esaslara İl şk n
Yönetmel k” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10- Ün vers teler n yurt ç ve yurtdışı görevlend rmelerle lg l mevcut yönetmel kler n n bu lkelerle çel şen maddeler yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- 1 Ağustos 1982 tar h nden önce yapılmış görevlend rmeler ç n bu Yönetmel k uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2- 2809 sayılı Kanun le ün vers telere bağlanan yükseköğret m kurumlarından devralınan öğret m elemanlarının öncek
kurumlarında geç rd kler süreler le yurt ç ve yurtdışı görevlend rme süreler bu Yönetmel ğ n uygulanmasında esas alınan sürelerden sayılır.
MADDE 11- Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer
MADDE 12- Bu Yönetmel ğ Yükseköğret m Kurulu Başkanı yürütür.
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