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Bakanhgrmrza intikal eden geqitli yazrlarda 2547 sayfi Yiiksekdlretim Kanununun
39 uncu maddesi uyannca yurt drgrna gdnderilen dlretim elemanlarrna, yaprlacak cidemeier
hususunda tereddi.itler iletilmiq olup,.konuya iligkin Bakanhgrmrz gdrti$ii istenilmektedir.

2547 sayit Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fikrasrnda; dlretim elemanlarrnrn
kurumlanndan yurt iginde ve drqrnda kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel
toplanhlarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diler toplanhlara kahlmalanna, ara$trrma ve
inceleme gezileri yapmalanna, ara$tlrma ve incelemenin gerektirdili yerde bulunmalanna izin
verilebilece[i, bu gcirevlendirmelerde izin verme yetkisinin; bir haftaya kadar dekan, enstitii
ve ytiksek okul mtidiirleri, onbeg giine kadar rektdrler tarafindan kullamlabilecegi, onbeg gtini)
agan veya yolluk verilmesini gerektiren veya ara$tlrma ve incelemenin gerektirdigi
masraflann tiniversite ile buna bafh birimlerin biitqesinden veya ddner sermaye gelirlerinden
cldenmesi icabeden durumlarda ise ilgili ycinetim kurulunun karan ve rektdriin onaylnln
gerekli oldugu belirtilmektedir.

Aym maddenin ikinci fikrasrnda da; dlretim elemanlanmn birinci fikrada ve 2547
sayrh Kanunun 33 iinc[ maddesinde sayrlan yurt drgrna gdnderi]me halleri drgrnda
mesleklerine ait hizmetlerde yetigtirilmek, epitilmek, bilgilerini artrrmak veya staj yapmak
igin Yiiksektigretim Kurulunun teklifi iizerine Bakanlar Kurulunca i.iniversiteler itibariyle bir
yrh gegmeyecek qekilde her yrl belirlenecek kontenjan ve siireler dahilinde yurt dr;;rna
gdnderilebilecekleri gibi aym amaglarla drg burslara dayamlarak da gdnderilebilecekleri,
bunlarln hak ve yiikiimliiliikleri bakrmrndan 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununa grire aynr
amagla yurt dtgrna g<inderilenlerin tabi olduklan hijkiimlere tabi olacaklarr, ancak bunlara
yaprlacak cidemenin miktannrn Devlet memurlanna yaprlacak <idemeyi gegmemek i.izere
iiniversite ydnetim kurulunca daha diiqiik olarak tespit edilebilecegi, dlretim elemanlanndan
kendilerine yurl drqr kuruluglannca burs veya iicret sallananlann ise gtirev yapacaklarr siiLrece
yiikseko[retim kurulunun belirleyecegi esaslara gore iiniversite yrinetim kurulunun karaq ile
ayhkh veya ayhksrz izinli sayrlabilecekleri belinilmektedir.
657 sayrh Kanunun 78 inci maddesinde; mesleklerine ait cigrenimini bitirerek Devlet
memurluluna altnmtg ve asli memur olarak atanmrq olanlann, mesleklerine ait hizmetreroe
yetigtirilmek, egitilmek, bilgilerini afirrmak veya staj yapmak iizere kurumlannca veya drg
burslara dayanrlarak yurl drgrna grinderilebilecekleri diizenlenmig bulunmaktadrr. Aynr
Kanunun 79 uncu maddesinde de; 78 inci maddede belirtilenlerin kadrolannda brrakrlacaklan,
($ahsen 6zel burs saflayan ve bu burstan istifade etmesi igin kurumlannca kendileri re
n^aagstz izin verilmesi uygun gciriilenler harig) ayhk ve diler her tiirlii ddemeierinin yasal
kesintilerinden sonra kalan net tutanrun %60'rnr kurumlanndan alacaklarr, kurumlannca

'i',

gonderilenlerden, uluslararast kuruluglarda staj yapan ve gahgma esas ve usulleri ile misyon
geflikleriyle iligkileri Devlet Personel Baqkanhgrnrn gdriigii iizerine Drqigleri Bakan|grnca
belirlenen memurlara, gittikleri iilkelerde siirekli gdrevle bulunan ve dokuzuncu derecenin
birinci kademesinden ayhk alan meslek memurlanna ddenmekte olan yurtdrgr ayhgl tutan,
digerlerine bu tutartn 2/3'ii odeneceli, gahsen 6zel burs sallayan ve bu burstan istifade etrnesi
igin kendilerine maaSslz izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibanyla belirlenen
I(ontenjan drgrnda gcinderilenler harig olmak iizere, burslu gidenlerin aldrklarr burs miktarlan
bu miktann ahrnda ise aradaki fark kurumlannca kendilerine aynca odeneceli
belirtilmektedrr.

2547 sayh Kamrnun 39 uncu maddesinin ddrdiincii fikrasrnda da; Tiirk

Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklanndaki yiiksekci[retim kurumlanndan resmi davet alan
Olretim elemanlarrna 3 yrh agmamak ve biitiin cizliik haklarr sakh kalmak i.izere tiniversite
yijnetim kurulunun karart ve Milli Efiitim Bakanhlrntn onayr ile ayhkh izin verilebilmesine
iligkin diizenleme yaprlmrqtrr.

Diler taraftan, soz konusu 39 uncu maddenin

uygulanmasrna iligkin olarak
Bakanhlrmtzca yayrmlanan 20/06/1990 tarih ve BUMKO-KY-18-115857-16/13510-10 sayrh
ve 15 Seri No'lu Yiiksekcj[retim Kanunu ve Yiiksek6lretim Personel Kanwru Genel
Teblilinin "Yiiksek6fretim Kanununda Yaprlan Dtzenlemeler" Briliimiiniin 3 iincij
maddesinin ( c ) bendinde;
"O{retim t'iyeleri ve dider oPretim elemanlarmdan, sr)zkonusu 39 uncu matldenin 2 nci
./ikrasr uyarmca mesleklerine ait hizmetlerde yetiStiritmek, e{itilmek, bilgilerini drttmak vey(r
stai yapmak iqin bu madde esaslan dahilinde ayltkh izinli olarak yurt clrsma gdnderilenlere,
657 say t Devlet Memurlart Kanununa gare qyru amagla yurt dryma gaitlerilen Devlet
memurlarma yapLlan ddemeleri gegmemek zere i)nirersite yonetim kurullarmca belirlenecek
miktarlarda ddeme yap abilecektir. Saz editen 39 uncu maddenin I inci filerasma ve 2517
suy t Kanunun 33 ancu maddesine g()re yurt dtsma gi)nclerilenlerle 39 uniu madrjenin 2 nci
Jikrasma gttre aylthsu izinli olarak yurt dryma gonderilenlere ise bu fitcrarta dng1riilen
d de me I e r in yap rl mas ma imkan bulunmamakt adr.
ftkraya gare yurt dryma gdnderilme Bakanlar Kurulunca belirlenecek kontenianlar
dahilinde mtimkiin olaca{tndan, Bakanlar Kurulunca bu hususta belirleme yap mcaya kadar
unlctn frkraya gAre yurt dryma t)lretim elemant g1nclerilemeyecektir.,,
qeklinde agrklama yaprlmrg bulunmaktadrr.
Bu

Gdriildii[ii ijzere,2547 sayth Kanunun 39 uncu maddesinin 2 nci frkrasma gcre
; urtdrqtnda gorevlendirilecek dlretim elemanlan hakkrnda 657 sayrh Kanununa gcire iynr
amagla yurt drgrna gdnderilenlerin tabi olduklan htikumlerin uygulanabilmisi igin;
Y0ksekcilretim Kurulunun teklifi i.izerine Bakanlar Kurulunca iiniversiie'ier itibariyle
her yri
belirlenecek kontenjan ve siireler dahilinde yurt. drgrna gcinderilmeleri, aylca
du tu
kontenjanlarrn birimler arastnda dalrhmrna iligkin ilgili iiniveisite ydnetim
kurulunun kara.
ve rektoriin onaylmn bulunmasr gerekmektedir.

Bu gergevede, uygulama birlilinin sallanmasr ve kangrkhla sebep olunmamasr
baktmtndan, altnacak olan gdrevlendirme onaylannd a 2547 'sayJh Kanunun
39 uncu
maddesinin hangi fikrasrna gcire gdrevlendirme yaprldrlrmn belirtihlsi gerekmektedir.
Yukarrda yer alan diizenlemeler ve yaprlan agrklamalar neticesinde 2547
sayit
Kanunun 39 uncu maddesi uyartnca yurtdrgrna gdrevlendirilen 6fretim elemanla'run;
- Birinc.i.iikra uyarlnca kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantrlarla,
bilim ve meslekleri ile ilgili diger toplantrlara katrlmak, ara$tlrma ve inceleme gezileri
yapmak, ara$tlrma ve incelemenin gerektirdigi yerde bulunmak
amacryla yollukli veya

izintl olarak gcirevlendirilmeleri halinde
ilgililerin yurt isi ayhklarrnrn tam
fikrada ve 2547 saytlt Kanunun
33 iincii maddesinde sayrlan yufi
drgrna
*o,ro.r,;,n.u'iiigi
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dahilinde yurt drqrnda gcirevlendiiilmet"ri
huina", r,r.la-" u'ri"".rirl-?0n",,,n
tan'narl belirleme
Kurulrarrna
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Kanuna gcire aynr
amaerarul-11rna gonderilenlerin
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yaprlmasr,
fikra uyannca yurt drgrna gcirevlendir:ilen"."J "r;;;
<ilretim elemanla'ndan yurtdrgr
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verilmesi uygun gdnilenle.. frlEUi.
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fikra uyarrnca ayhkh izin verilenlere
yurt igi ayhklarnrn ram
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lmesr uygun gdriilenlere higbir
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gerekti!i de!erlendirilmektedir.
Bilgilerini ve geregini rica ederim.

cidenmesi,

Bakan a.
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