
Yurtiçinde ve Yurtdışında Uzun-Kısa Süreli Görevlendirme 

              Kanun Adı  : Yükseköğretim Kanunu 

 Kanun Numarası  : 2547  

 Kabul Tarihi  : 4/11/1981 

 Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 6/11/1981    

           Sayı  : 17506  

 

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme: 

 Madde 39 – (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/25 md.; İptal: Ana.Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/17 md.) 

 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 Cumhurbaşkanınca 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 Kanunu’na 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. 
 (Ek: 14/5/1997- 4249/2 md.) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet ala n öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak 
ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir. (Ek cümle: 24/5/2013- 6487/17 md.) 
Uluslararası andlaşmalarla kurulan üniversitelerde bu süre beş yıla kadar uzatılabilir. 
 
 



 

 

Yükseköğretim Kanunu 

Yükseköğretim Personel Kanunu 

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

S. No 
İZİN TÜRÜ KAPSAMI İZİN SÜRESİ YASAL DAYANAĞI AÇIKLAMA 

1. 

Yurtiçi/Yurtdışı 

Kısa Süreli 
Görevlendirme 

2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ile 2547 

sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nda yer alan 

öğretim elemanları  

Üç aya kadar 

(üç ay dahil);  

2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 39. Maddesi, 

Yurtiçinde ve Yurtdışında 

Görevlendirmelerde 
Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 2., 3. ve 4. 

maddesi 

1.Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere yapılan görevlendirmelerdir. 

 

2. Bir haftaya kadar; 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, dekan, enstitü ve yüksek okul müdürü.  

 

3. On beş güne kadar; rektör izin verebilir.  
 

4. On beş 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.  

 
5. Görevlendirmenin yapılabilmesi için ilgili birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının bölüm başkanının önerisi 

üzerine yönetim kurulunca belirlenmiş olması şarttır.  

 
6. Geçici görev yolluğu; yükseköğretim kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden, üniversite dışındaki bir kurum 

hesabına gönderilenlere ise gönderen kurumun bütçesinden ödenir. 

2. 

Yurtiçi/Yurtdışı 

Uzun Süreli 
Görevlendirme 

2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ile 2547 

sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nda yer alan 

öğretim elemanları  

Üç aydan 

fazla 

2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 39. Maddesi, 

Yurtiçinde ve Yurtdışında 

Görevlendirmelerde 
Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 2., 5. ve 6. 

maddesi 

1.Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma 

programına göre yapılan görevlendirmelerdir. 

 
2. Bir yıl süreyle ücretli olarak; Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim 

üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması 

için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı 
değerlendirilerek izin verilebilir. 

 

3. İkinci kez ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir 
devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir. 

 

4. Araştırma Görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dışında bir yıla kadar görevlendirilebilir. 
 

5. Uzun süreli görevlendirme ve görev süresinin uzatılması ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine rektörce kararlaştırılır. 

3. 
Yurtiçi/Yurtdışı 
Uzun Süreli 

Görevlendirme 

2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ile 2547 
sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nda yer alan 

öğretim elemanları 

3 Yıl, 5 Yıl 
2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 39. Maddesi,  

1.Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı 

aşmamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı 
izin verilebilir.  

 

2.Uluslararası yapılan antlaşma ile kurulan üniversitelerde bu süre beş yıla kadar uzatılabilir. 

4. 
Yurtdışı 

Görevlendirme 

2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ile 2547 

sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nda yer alan 

öğretim elemanları 

 

2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 39. Maddesi, 
Yurtiçinde ve Yurtdışında 

Görevlendirmelerde 

Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğin 7. maddesi 

1.. Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet 

raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüğe vermekle 

yükümlüdür. 
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