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Devlet üniversitelerinde icadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanunun 39.
maddesinin son fikrası hükümlerine göre başka bir devlette bulunan vakıf veya özel üniversiteler ile
öğretimin ücretli olduğu Devlet üniversitelerinde ders vermek veya yöneticilik yapmak üzere
görevlendirilmelerine dair Yürütme Kurulu'nun 31.12.2008 tarihli ve 2008.32.3374 sayılı Kararında
belirtilen öğretim üyelerinden; birkaç gün ders veya sınav görevi için görevlendirilenlere, ödenecek ders
ücretinin V025' inden az olmamak üzere iiniversite senatolannca belirlenecek ücretin üniversiteye
ödenmesine Yürütme Kurulu'nun 19.04,2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fikrasında "Türk Cuinhuriyetleri ve Akraba
Toplululdanndald Yüksek öğretim Kurunılanndan resmi davet alan öğretim elemanlanna 3 yılı aşmamak
ve bütün özlük hakları saldı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim
Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir. (Ek cümle: 24/5/2013- 6487/17 md.) Uluslararası
andlaşinalarla kurulan üniversitelerde bu süre beş yıla kadar uzatılabilir." hülanti bulunmaktadır. Söz
konusu filcra incelendiğinde, birkaç gün ders veya sınav görevi için başka devletlerde bulunan
üniversitelere görevlendirmelerde bu filtre hükümlerinin uygulanmasının milmIciin olmadığı
anlaşılmaktadır.
2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fikrasında ise "Öğretim elemanlannın
lcurumlarınd;n yolluk almak
sızın yurt içinde ve 'dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel
toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalanna, araştırma ve inceleme gezileri
yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalanna, bir haftaya kadar delcan, 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." hükmü bulımmalctadır.
Bu bağlamda, Yürütme Kurulu'nun 19.04.2016 tarihli toplantısında alman "... birkaç gün ders
veya sınü—gErevi için gorevlendirilenlere, ödenecek ders ücretinin %25' inden az olmamak üzere
üniversite senatolannca belirlenecek ücretin, üniversiteye ödenmesine" kararı kapsamındaki
görevlendirmelerin, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fılcrası uyarınca yapılmasına
'Yürütme Kurulu'nun 15.06.2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.ı,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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