
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREVLENDİRMELER



Akademik Görevlendirmelerde En Çok Kullanılan Mevzuat

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

• Yurtiçinde Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

(2547 sayılı Kanunun 39. maddesinde öngörülen geçici görevlendirme esasları)

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 13/b-4

Rektörün gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve

birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini

değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek üzere yaptığı

görevlendirmelerdir.



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

Madde 37

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

Madde 58/k
Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda

elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca

yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına

ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar,

(b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının

müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.

Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde,

üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede

ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite

yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili

yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.

37. Madde Gör. Teklifleri-1

37. Madde Gör. Teklifleri-2
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 38 

Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati,

üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç

duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla,

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir.



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 39

Öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer, bilim ve meslekleri ile

ilgili toplantılar ve araştırma - inceleme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilmesidir.

Bu görevlendirmeler için yolluk almaksızın yapılacak görevlendirmelerde;

Bir haftaya kadar Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürü,

On beş güne kadar Rektör izin vermeye yetkilidir.

Yolluk verilmesini gerektiren ya da on beş günü aşan görevlendirmelerde ilgili Yönetim Kurulu

Kararı ve Rektör oluru alınması gerekir.

39. Maddenin esasları Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmelikle düzenlenmiştir.

39. Madde Gör. Teklifleri

Yurt Dışı Görevlendirmeleri

15765-39.pdf
41994-yurtdışı.pdf


Kısa süreli görevlendirmeler (3 ay dahil 3 aya kadar)

• İnceleme araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca

kabul şartı aranır.

• Kongrelere, bilimsel tebliğlerle katılması esastır.

• Süreli öğretim görevlileri yurt dışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler.

• Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ise öğretim üyeleri gibi görevlendirilir.

• Yabancı uyruklu sözleşmeli personel görevlerini aksatmamak kaydıyla konferans seminer panel gibi çok kısa

sureli görevlendirmelerde görevlendirilebilir.



Uzun süreli görevlendirmeler (3 aydan uzun süreli görevlendirmeler)

• Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde

veya yurt dışında AR-GE niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulu görüşü alındıktan sonra Üniversite

Yönetim Kurulu Kararı ile bir yıl ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanmak için aynı süreç işletilir.

• Araştırma görevlileri üniversitelerde en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dışında bir yıla kadar

görevlendirilebilir.

• Uzun süreli görevlendirme ve görev süresinin uzatılması; ilgili Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörce

kararlaştırılır.

• Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmakta ve doktora tez aşamasında olan araştırma görevlileri mecburi

hizmet yükümlülüğü uygulanmaksızın Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında (YUDAB) en az altı ay

veya en fazla bir yıl süreyle yurt dışına burslu ve yol giderleri karşılanarak görevlendirilebilir.

• Yurtdışında görevlendirilenler kendilerine verilmiş onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri

ayrıntılı faaliyet raporunu yurda döndükten sonra bir ay içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı

bulundukları rektörlüklere vermek zorundalar.



• Hükümetlerarası kültür anlaşmalarına göre veya üniversitelerin yurt dışı üniversiteler ile yaptığı ve

Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış bulunan anlaşmalar gereğince yapılacak görevlendirmeler; 2547’ye göre

yapılacak yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme ve Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmelik’te geçen sınırlamalara tabi değildir.

• Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yükseköğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim

elamanları 3 yılı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve MEB onayı ile aylıklı izin verilebilir.

Uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde bu süre beş yıla kadar uzatılabilir.



4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Madde 7

• Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari

personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak

görevlendirilebilir.

• Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri

karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

• Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.

• 2547 sayılı Kanun’un 36. Maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

• Öğretim Elemanları 2547 Sayılı Kanun’un 39. maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici

görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile bölgedeki

kuruluşlarda yapabilirler.

• Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner

sermaye kapsamı dışında tutulur.

• Öğretim elemanları Üniversite Yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını

ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu

şirketlerin yönetiminde görev alabilir.



Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim…


