
Tüm Akademik Birimlere 
 
İlgi : (a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19 Temmuz 2016 tarih ve 824444403-299-

2577-43110 sayılı yazısı. 
(b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22 Temmuz 2016 tarih ve 824444403-299-
2628 sayılı yazısı.  

Konu : Yurtdışında görevlendirme Hk. 
 
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin son 
fıkrası hariç olmak üzere, rektörler de dahil anılan Kanunu maddesi uyarınca yurtdışına öğretim 
elemanı görevlendirilmemesi, bu madde kapsamında veya uluslararası anlaşmalar gereği halen 
yurtdışında görevli bulunan öğretim elemanlarının durumlarını bilimsel olarak değerlendirilerek, 
yurtdışında bulunmasında bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede yurda dönüşlerinin 
sağlanması istenmiş ve bu durum tüm akademik birimlerimize bildirilmişti.  
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısında ise, Yükseköğretim kurumlarımızın uluslararası 
bilimsel faaliyetlerdeki temsiliyetinin kesintiye uğramaması ve akademik faaliyetlerini sürdürebilmesi 
teminen, öğretim elemanlarımızın kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim 
ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarının ilgi yazıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 
değerlendirilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 
Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesinde öğretim elemanlarımızın kongre, konferans, seminer ve 
benzeri bilimsel toplantılara yurt dışında görevlendirilme esasları bundan sonra şu şekilde 
uygulanacaktır: 
 
Yurtdışında görevlendirme talebi olan öğretim üyesi görev yaptığı Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları, 
ilgili Bölüm Başkanları ve Dekanlık ya da Enstitü/Yüksekokul Müdürleri tarafından aşağıdaki 
hususlarda değerlendirilecektir,   
 

1. Yurtdışı görevlendirilme taleplerinin gerekçeleri incelenerek, katılımın bilimsel bir faaliyet olup 
olmadığının ve bu bilimsel faaliyete katılımın ülkemiz ve üniversitemize bilimsel katkı ve 
temsiliyet sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi, 

2. Görevlendirme yapılacak öğretim elemanının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığının 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 
Yukarıda belirtilen hususlar ışığında başvurular değerlendirilecek, Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları, 
ilgili Bölüm Başkanları ve Dekanlık ya da Enstitü/Yüksekokul Müdürlerinin ayrı ayrı değerlendirmeleri 
ile birlikte Rektörlüğe bildirilecektir. Nihai karar rektörlük tarafından verilecektir. Eğitim elemanları 
görevlendirme sonrası yurda dönüşlerinde ilgili bilimsel toplantıya katılım belgelerini Dekanlık ya da 
Enstitü/Yüksekokul Müdürlerine vermek zorundadırlar.  Dekanlık ya da Enstitü/Yüksekokul Müdürleri 
katılım belgeleri ile birlikte yurtdışı görevlendirilmelerini periyodik olarak (her ayın ilk haftasında) 
Rektörlüğe bildireceklerdir. 
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