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Aşamalar İş Akışı Sorumlular Dayanak 

Geçici 

Görevlendirmeler 

Hakkında Genel 

Bilgiler 

 

Kısa süreli görevlendirmeler, akademik 

personele mahsus üç ayı aĢmayan 

görevlendirmelerdir.  

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim Personeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2547 Sayılı Kanun 

 

-Yurtiçinde ve 

YurtdıĢında 

Görevlendirmelerde 

Uyulacak 

Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmelik, 

 

-MAÜ Yurtiçi ve 

YurtdıĢı Bilimsel ve 

Sanatsal Etkinliklere 

Katılımı Destekleme 

Yönergesi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk 

almaksızın yurtiçinde ve dıĢında kongre, 

konferans, seminer ve benzeri bilimsel 

toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer 

toplantılara katılmalarına, araĢtırma ve inceleme 

gezileri yapmalarına, araĢtırma ve incelemenin 

gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar 

yüksekokul müdürü, on beĢ güne kadar rektörler 

izin verebilir. Bu Ģekilde on beĢ günü aĢan veya 

yolluk verilmesini gerektiren veya araĢtırma ve 

incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile 

buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner 

sermaye gelirlerinden ödenmesi gerektiren 

durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve 

rektörün onayı gereklidir. 

 

Uzun süreli görevlendirmeler, Öğretim 

elemanları için inceleme, araĢtırma ve uygulama 

yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili 

yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalıĢma 

programına göre yapılan görevlendirmelerdir. 

Devlet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim 

üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalıĢan öğretim 

üyelerine yurt içinde veya yurt dıĢında ar-ge 

niteliğinde çalıĢmak üzere, ilgili yönetim 

kurulunun görüĢü ve hizmetin aksamaması için 

gerekli tedbirlerin alınmıĢ olması kaydıyla 

üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim 

üyesinin hazırladığı çalıĢma programı 

değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin 

verilebilir. 

Yurtiçi veya yurtdıĢında geçici görevlendirme 

sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler 

için (ancak ödenecek geliĢtirme ödeneğinin toplam 

süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı 

içinde 30 günü geçemez), fiilen çalıĢma Ģartı 

aranmaz ve geliĢtirme ödeneği kesintisi yapılmaz. 

Bir takvim yılı içerisinde 30 günü aĢan geçici ve 

uzun süreli görevlendirmelerde izinli bulunduğu 

gün sayısınca geliĢtirme ödeneği kesintisi yapılır. 

 

Yurtiçi bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmak 

için etkinlik tarihinden en az 15 (on beĢ) gün önce 

ilgili birime baĢvuru yapılmalıdır. Yüksekokul 

Müdürlüğü etkinlikten en az 10 (on) gün önce 

Rektörlüğe bildirmelidir. YurtdıĢı bilimsel ve 
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Yüksekokul Müdürü 

 

sanatsal etkinliklere katılmak için etkinlik 

tarihinden en az bir ay önce ilgili birime dilekçe 

ile baĢvurmalıdır. Yüksekokul Müdürlüğü 

etkinlikten en az 20 (yirmi) gün önce Rektörlüğe 

bildirmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2547 Sayılı Kanun 

 

-Yurtiçinde ve 

YurtdıĢında 

Görevlendirmelerde 

Uyulacak 

Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmelik, 

 

-MAÜ Yurtiçi ve 

YurtdıĢı Bilimsel ve 

Sanatsal Etkinliklere 

Katılımı Destekleme 

Yönergesi, 

 

 

Geçici 

Görevlendirme Esas 

Evrakların İbrazı ve 

İzin Formunun 

Düzenlenmesi 

 

Öğretim elemanı, geçici görevlendirmeye esas 

faaliyet raporu formu,  davet mektubu veya 

bildirinin kabul edildiğine dair yazı, etkinlik 

bilgilerini gösteren resmi yazı (etkinliğin adı, yeri 

ve etkinlik programı, taslak bildiri metni) ders 

yükünü gösteren ders programı ve ders telafi 

çizelgesini eklediği dilekçesini yukarıda belirtilen 

süreler içerisinde kadrosunun bulunduğu bölüm 

baĢkanına sunar. Bölüm baĢkanı bu talebi uygun 

görürse yüksekokul müdürüne dilekçeyi sevk eder. 

Yüksekokul müdürü öğretim elemanının gececi 

görevlendirme talebini içeren dilekçe ve eklerini 

personel ve yazı iĢleri birimine EBYS’ye 

kaydedilmek üzere gönderir. Yolluk ve yevmiye 

giderleri içermeyen geçici görevlendirme talebi 

için görevlendirme izin formu ilgili öğretim 

elemanınca hazırlanır ve kadrosunun bulunduğu 

bölüm baĢkanı ve yüksekokul müdürünün onayına 

sunulur. Görevlendirme izin formu, dilekçe ve 

diğer evraklar EBYS üzerinden Rektörlük 

Makamına arz edilir. 

 

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim Personeli  

Yüksekokul müdürü, öğretim elemanının geçici 

görevlendirme talebini yolluk ve yevmiye 

gerektiriyorsa yüksekokul yönetim kuruluna sevk 

eder. Yönetim kurulu bu talebi uygun görür ve 

karara bağlarsa karar örneği Rektörlük Makamının 

onayına sunulur. 

Rektörlük Makamı tarafından uygun görülen 

geçici görevlendirme onayı Yüksekokul 

müdürlüğüne gönderildikten sonra ilgili öğretim 

elemanı bilgilendirilir. 

Görevli Personel görevlendirme sonrası, göreve 

baĢlamak için personel ve yazı iĢlerine Katılım 

belgesi, geçici görevlendirme faaliyet raporu 

formu ve diğer evraklarını dilekçe ile birlikte 

personel ve yazı iĢleri birimine teslim eder.  

 

Evrak Arşivleme 

İşlemleri 

 

Akademik personel geçici görevlendirme izin 

formu ve diğer evrakların bir nüshası ilgili 

personelin özlük dosyasında saklanır. 

 

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim Personeli 

3473 sayılı Kanun ile 

Devlet ArĢiv 

Hizmetleri Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili 

maddeleri uyarınca. 

 


