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SORU: 

 

Başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim elemanının, 

üniversitemizde Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs, seminer, eğitim vb. 

faaliyetlerde görevlendirilmesi durumunda; 

1. Üniversitemiz ihtiyacı için görevlendirmeye ilişkin süreç nasıl olmalıdır? 

2. Başka yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim elemanının görev yaptığı 

yükseköğretim kurumunda görevlendirme süreci nasıl olmalıdır? 

3. Görevlendirme yapılan öğretim elemanına elde etmiş olduğumuz gelirden nasıl 

ödeneme yapabiliriz? 

4. Öğretim elemanının bağlı olduğu üniversitenin döner sermaye hesabına para yatırılması 

durumunda yükümlülükleri ne olacaktır? 

 

CEVAP: 

 

1. SEM tarafından döner sermaye kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler 

için başka yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının 

görevlendirilmesine ihtiyaç duyulması halinde; 

a. SEM tarafından ihtiyacın neden kaynaklandığına ilişkin yazılı talebin üniversite 

yönetim kuruluna (yetki devri yapılmış ise yürütme kuruluna) yapılması, 

b. Kurs, seminer vb faaliyetin; zamanı, süresi, görevlendirilmesi istenen öğretim 

elemanı/elemanları ve yapılması planlanan ödemenin tutarının belirlenmesi, 

c. Görevlendirme yapılması ve öğretim elemanının bulunduğu üniversite ile 

protokol yapılması için döner sermaye işletmesi tarafından yazılacak yazının karşı üniversiteye 

gönderilmesi, 

Gerekmektedir. 

 

2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Yurt İçinde Ve Yurt Dışında 

Görevlendirme başlıklı 39 uncu maddesinde; “Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk 

almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, 

bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, …. bir haftaya kadar dekan, 

enstitü ve yüksekokul 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 gereğince; 

a.  Görevlendirmeyi yapacak olan yükseköğretim kurumu tarafından; yolluk 

ödenmeksizin yapılacak olan görevlendirmelere; bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul 

müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler.  

b. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren masrafların 

üniversite döner sermaye gelirlerinden ödenmesi durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı 

ve rektörün onayı gereklidir. 

 

3. Görevlendirme yapılan öğretim elamanına doğrudan ödeme yapılması veya 

döner sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olmadığı için, öğretim elemanının görev 
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yaptığı üniversite döner sermaye işletmesi ile yapılan protokol gereğince, ödemenin döner 

sermaye hesaplarına yapması gerekmektedir. 

 

4. Öğretim elemanının görev yaptığı üniversite döner sermaye işletmesi 

hesaplarına yatırılan tutarlar ile ilgili olarak; 

a. Öğretim elemanlarının 2457/58-e maddesi kapsamında; yükseköğretim 

kurumlarının imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen 

gelirlerden bu gelirin elde edilmesi için yapılan giderlerin (Yolluk vb.) düşülmesi, 

b. %15 Birim Payı, %5 BAP payı ve %1 Hazine Payının düşülmesi, 

c. Kalan tutarın defaten ilgili öğretim elemanına ödenmesi, 

Gerekmektedir. 

 

 


