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22559- 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere diğer 

üniversitelere Üniversitemizce yapılan öğretim elemanı desteği konusundaki Üniversite 
Yönetim Kurulunun 17/02/1998 tarih ve 480/6805 sayılı; 28/08/2012 tarih ve 1015/21191 sayılı; 
05/02/2013 tarih ve 1034/21696 sayılı; 23/07/2013 tarih ve 1055/22395 sayılı kararlarının 
kaldırılarak “Yurtiçi ve Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak Görevlendirmelere 
İlişkin İlkeler”in aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 
 

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK 
GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN İLKELER 

 
A) Yurtiçi devlet üniversitelerinde görevlendirmelerin, 

a. 2547 sayılı Kanunun 40.maddesi (a) ve (d) fıkraları uyarınca Rektör tarafından 
yapılması, 

b. 2547 sayılı Kanunun 40.maddesi (b) fıkrasına göre yapılacak görevlendirmelerin 
anabilim dalı-anasanat dalı/bölüm akademik kurulu ve 
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Enstitü ve Üniversite Yönetim Kurullarının görüşü, 
Rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılması, 
 

B) Yurtiçi devlet üniversiteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarında görevlendirmelerin 2547 
sayılı Kanunun 40.maddesi (a) ve (b) fıkraları uyarınca aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 
yapılmasına;   
1. Görevlendirmenin yapılacağı yükseköğretim kurumu ile Ankara Üniversitesi arasında bir 
eğitim işbirliği protokolünün imzalanmış olması, 
2. Görevlendirmenin öğretim üyesinin Üniversitemizdeki lisans ve lisansüstü akademik ve 
diğer görevlerini öncelikli olarak yerine getirmesi koşuluyla anabilim dalı-anasanat 
dalı/bölüm akademik kurulu ve Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Enstitü ve Üniversite 
Yönetim Kurullarının olumlu kararı ile yapılması, 
3. a. Görevlendirmelerde tüm öğretim üyeleri için, devlet üniversitesinde görev yapan 

profesör mesai dışı (2914 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince) ek ders saati ücretinin 
en az iki katı tutarında ders saati ücretinin ilgili üniversitelerce en geç izleyen ayın 15’ine 
kadar Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yatırılması, 
b. Ders saati ücretinin hesabında eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ücretin eğitim-
öğretim yılı boyunca aynen uygulanması,  
c. Karşılıklılık (mütekabiliyet) esasına göre öğretim üyesi değişimlerinin yapıldığı 
üniversitelerle, protokol çerçevesindeki görevlendirmeler için kurumların birbirlerinden 
ücret talep etmemeleri, ancak görevlendirilen öğretim üyesinin ders ücretinin döner 
sermaye rejimine tabi olmadan hizmeti alan kurumca ödenmesi, 

4. Bir veya birden fazla öğretim yılını kapsayacak görevlendirmelerin, Yükseköğretim 
Yürütme Kurulunun 31.12.2008 tarih ve 2008.32 sayılı kararına göre yapılması, 
 

C) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görevlendirmelerin aşağıdaki ilkeler 
doğrultusunda yapılmasına;  
1. İlgili yurtdışı yükseköğretim kurumu ile Ankara Üniversitesi arasında bir eğitim işbirliği 

protokolünün imzalanmış olması, 



 
 

2. Sunulacak hizmet için anabilim dalı-anasanat dalı/bölüm akademik kurul kararı ile 
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Enstitü Yönetim Kurulu uygun görüşünün bulunması, 

3. a. İşbirliği protokolü kapsamında Üniversitemiz öğretim üyelerinin eğitim, inceleme, 
araştırma, uygulama, danışmanlık, hizmet, bilimsel görüş, proje ve uygulama amacıyla 
yapacağı görevlerde, yurtdışı yükseköğretim kurumunun bu yöndeki istemini Kurum Dışı 
Hizmet Sunumuna ve Uygulama Alanına Yardım Onay Belgesini imzalayarak 
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne bildirmesi ve bu istemin Rektörlük 
Makamınca uygun görülmesi, 

b. Sunulacak hizmet için saat ücreti olarak, tüm öğretim üyeleri için devlet üniversitesinde 
görev yapan profesör mesai dışı (2914 sayılı Kanunun 11. Maddesi gereğince) ek ders 
saati ücretinin en az üç katı tutarında ders saati ücretinin ilgili yurtdışı yükseköğretim 
kurumlarınca en geç izleyen ayın 15’ine kadar Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğüne yatırılması,  

c. Saat ücretinin hesabında eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ücretin eğitim-öğretim yılı 
boyunca aynen uygulanması, 

d. Hizmeti verecek öğretim üyesinin Üniversitemizdeki akademik ve diğer görevlerini 
öncelikli olarak yerine getirmesi, 

4. 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin son fıkrasına göre yapılacak görevlendirmelerin 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.12.2008 tarih ve 2008.32 sayılı kararına göre ve 
anabilim dalı-anasanat dalı/bölüm akademik kurulu ve 
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Enstitü ve Üniversite Yönetim Kurullarının olumlu 
kararı ile Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile yapılması, 
 

D) Yapılacak görevlendirmelerde profesör ve doçentlere öncelik verilmesi. 
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