
 

 

 

 

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN  

TÜRK CUMHURİYETLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN 

 USUL VE ESASLAR 

 

 Amaç 

 MADDE 1- (1) Bu esas ve usullerin amacı, Ömer Halisdemir Üniversitesinde kadrolu olarak 

görev yapan öğretim üyelerinin 6/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2547 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası hükmüne göre başka bir 

devlette bulunan vakıf veya özel üniversitelerde ders vermek veya yöneticilik yapmak üzere 

görevlendirilebilmesi için, Yükseköğretim Kurulu’nun 31/12/2008 tarihli ve 2008.32. 3374 sayılı 

kararı ile 19/04/2016 tarihli kararı uyarınca; ders verme, sınav görevi ve yöneticilik görevi için 

görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2- (1)  Bu esas ve usuller, 2547 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası 

hükmüne göre başka bir devlette bulunan vakıf veya özel üniversitelerde ders vermek veya 

yöneticilik yapmak üzere görevlendirmelere ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3- (1)  Bu esas ve usuller, Yükseköğretim Kurulu’nun 31/12/2008 tarihli ve 

2008.32. 3374 sayılı kararı ile 19/04/2016 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Uygulama esasları 

 MADDE 4- (1) Görevlendirmeler, Anabilim/Anasanat/Bölüm Akademik Kurulununun teklifi 

ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar Yönetim Kurullarının olumlu görüşü üzerine 

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 

(2) Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyelerinin diğer yükseköğretim kurumlarında 

görevlendirilmeleri için Ömer Halisdemir Üniversitesi ile görevlendirilecekleri yükseköğretim kurumu 

arasında eğitim işbirliği protokolü imzalanmış olmalıdır. 

(3) Bu usul ve esaslar çerçevesinde yapılan görevlendirmelerde, öğretim üyesine ödenen 

brüt maaşın her aybaşı itibarı ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

hesabına yatırılması gerekir. Yeniden görevlendirme taleplerinde önceki görevlendirmelerden 

borcun olmaması şartı aranır. 

(4) Bu usul ve esasların 4 üncü maddesi 1, 2 ve 3 üncü fıkraları öğretimin ücretli olduğu 

Devlet üniversiteleri ile ilgili olarakta uygulanır.  

(5) Birkaç gün ders veya sınav görevi için görevlendirilenlere, ödenecek ders ücretinin % 

25’inden az olmamak üzere Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek ücretin 

Ömer HalisdemirÜniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması gerekir. 

 Yürütme 

MADDE 5- (1) Bu usul ve esaslara ilişkin hükümler Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 


