
w, T.C.
yÜrs grÖ Ğnırİıı,ı KLIRULU gaŞ KANuĞı

Say :82444403 -200 I 58485

Konu: Yurtdı şı görevlendirme

02t1012014

DAĞITIM \TRLERiNE

İıg: l,ıiııi EğtimBakanlığrun05.09.2014 tarihve 31775109lI0.0Il3'754üa sayiı yazısı.

Milli Eğtim Bakarilığ Yüksekösetim ve )fr:rt Dışı Eğtim Gençl Müdürlüğünden alrnan i|ğ yanda,

254'7 saylı Kanun'wı 39. ıınddesine 4249 saylı Kanun ile eklenen son fikra uyarınca Tiirk
Cumhııriyetleri ve Alaaba Toplululdarındaki ytikseköğetim kurumlarından resmi davet alan öğetim
elemanlarınrnBakanlıklarl onay ile aylıklı izinli olarakbukurumiarda göreviendirilebildiğ belirülerek,

Başkanlığnıızca Bakanlıklarrna gönderilen görevlendirme talepleriyle ilgili teldiflerimizin ilgili kişilere

dair istenllen bilgi ve belgelerle yurt dışında ilk defa görevlendirilecek olanlar için görevlendirileceğ

tarihten en geç 1 (bir) ay öncesine, halen görev yurt dışında görevli bıılunup görev süresi ıızaftrn

tek1ifinde bulıırıulaniar için ise görev süresi uzatılması istenilen tarihten en geç 2 (iki) ay öncesinde

Bakarılıklarına i|etilmesi, ayrıca görevlendirilecek öğetim elemanlarırın görevlendirmelerle iigili
Bakanlık onayl sonuçlarırncaya kadar yurt dışı görevine başlamamalarr hususunda bilgilendirilmeye

ilitiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle arulan Kanun maddesi uyannca yapıIacak görevlendirmelerde, geciloıe yaŞaffnalrıasl

aııacıyla söz konusu tekliflerin isteni1en belgelere ek oiarak ilişikte belirtilen bilgilerle birlike
Başkanlığrııza i|k defa görevlendirilmelerde en geç 2 (iki) ay öncesinde, görev siiresi ıızahlmasrnda

ırzatılma istenilen tarihten en geç 3 (üç) ay öncesinde gönderilmesi gerelanektedir.
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İıı< dera görevlendirilecek öğretim üyesinin
Üniversİtenizde
Verdiği dersler ve haftalık ders saati,
Yönettiği yiiksek lisans, doktora çalışmalan ve öğrenci sayrları,
idarecilik görevi bulunup bulunmadığı,
Üniversitede yer aldığı kurullar,
Son iki sene içinde yapm1ş olduğu bilimsel yaynlar,
Son iki sene içinde yurt dışında katıldığr etkinlik1er ve aldığı görevler,

Görevlendirileceği üniversitedekİ
Öğrenci sayılan
Üniversite taraflndan sunulacak maddi imkanlar

Görev şüresi uzatılacak öğretim üyesİnin
Görevli olduğu üniverşitede
Verdiği dersler ve haftalık ders s'aati,

Yönettiği Yüksek lisans ve doktora çalışmalan ve öğenci sayılan,
İdarecilik görevi bulunup bulunmadığı,
Üniversitede yer aldığı }ıırullar,
Son iki sene içinde yapmış oidugu bilimsel yaynlar,
Son iki sene içinde yurt dışında katıldığı etkinlikler ve aldığı görevler,


