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DAĞITIM YERLERiNE

Devlet üniversitelerinde kadrolu olarak görev yapan öğetim üyelerinin 2547 saylı Kanunı.uı 39.
maddesinin son fikası hükiinılerine göre başka bir devlette bulunan valof veya özel üniversiteler ile
öğetimin ücretli olduğu Devlet üniversitelerinde ders vermek veya yöneticilik yapmak üzere
görevlendirilmelerine dair Yürüfine Kurrrlu'nuıı 3|'12.2008 tarihli ve 2008.32.3374 sayılı Kararında
belirtilen öğetimüyelerinden; birkaç gün ders Veya sınav görevi için görevlendirilenlere, ödenecek ders
ücretinin o/o25' inden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenecek ücretin üniversiteye
ödenmesine Ytuütrne Kwrrlu'nrırı 19.04.2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

2547 sayıIı Kanunun 39 uncu maddesinin son filaasrnda "Türk Cumhuriyetleri ve Akraba
Topluluklarındaki Yüksek Ögretim Kwumlarından resmi davet alan öğetim elemanlarına 3 ylı aşmamak
ve bühin özlük haklarr sak1r kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim
Bakanlığnın onayl ile aylıklı izin verilebilir. (Ek cürrıle:241512013- 6487117 rrd.)IJluslararasl
andlaşrnalarla kurulan üniversitelerde bu süre beş yla kadar uzatılabi1ir.'' hülffnü bulımmaktadır. Söz
konrsu flkra incelendiğnde, birkaç gün ders Veya smav görevi için başka devletlerde bulunan
üniversitelere görevlendirmelerde bu fikra hüktinılerinin uygulanmasınrn mümkiin olmadığ
anlaşılmaktadır.

2547 saylı Karıınun 39 ırncu maddesinin birinci fikrasında ise "Öğetim elemanlaniln
kuruıılarından yolluk almaksızn yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel
toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri
yapmaiarına, araştrrma ve incelemenin gerekirdiğ yerde bulunmalarına, bir haftara kadar dekaq enstitti
ve ytiksek olnıl müdiirleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş gi.inü aşan veya
yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile bıma
bağlı birinılerin bütçesinden veya döner Seffnaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilglli
yönetim kurulunun karan ve rek1öriin onay gereklidir." hiilaıü brılımmaktadır.

Bu bağlamda, Yürütıne Kurulu'nun t9.04.2016 tarihli toplantısında alınan "... birkaç gün ders
Veya slnav görevi için görevlendirilenlere, ödenecek ders ücretiııın o/o25' inden az olmamak üzere
üniversite senatolarınca belirlenecek üeretin tiniversiteye ödenmesine'' kararl kapsamındaki
görevlendirmelerirı, 2547 sayılı Kanrıırıı 39 rurcu maddesinin birinci flkrası uyannca yapılmasına
Yürütme Krırulu'nun 1 5 . 0 6. 2 0 1 6 tarihli top 1 anh s ınd a kar ar veri lmi ş tir.
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