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Konu: Bilimsel toplantılar

İlgi: 11/09/2012 tarihli ve B.08.0.ÖYG.0.01.03-051.04-90/26404 sayılı genelge.

Bakanlığımız ile üniversitelerimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa 
veya üniversitelerimizin kendilerince kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel 
toplantılar düzenlendiği, bu tür toplantılarda bildirileri/posterleri bilim kurulunca kabul 
edilen yönetici ve öğretmenlerimizin -yolluk ve gündelik verilmek suretiyle- 
görevlendirilmelerinin uygun bulunduğu, ilgi genelgemizle bildirilmişti.

Ancak; gerek telefonla ve gerekse yazılı yapılan başvurulardan, genelgenin eksik veya 
yanlış uygulandığının anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur.

1- Söz konusu genelge yurt içindeki üniversitelerimiz tarafından yapılan bilimsel 
toplantılara yöneliktir. Yurt dışındaki üniversitelerin yaptığı bilimsel toplantılar bu 
genelgenin kapsamına girmemektedir.

2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiliklerin ildeki 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na bağlı tüm personelle ilgili tasarruf hakları bulunmaktadır. Bu nedenle; 
görevlendirme işlemi, eğitim-öğretimin aksamaması için öğretmenin veya öğrencilerin ders 
saatleri ve durumları dikkate alınarak Valiliğin yetkisine bırakılmıştır.

3- Bilimsel toplantının ilgili üniversitenin kendi faaliyeti olması gerekmektedir. 
Üniversiteler tarafından destek verilen veya organizasyonu bir grup akademisyen tarafından 
yapılan toplantılar genelge kapsamında değildir. Bu nedenle görevlendirme onayı alınmadan 
önce bilimsel toplantı ile ilgili (Faaliyetin sitesine bakılabilir) araştırma yapılmasında yarar 
bulunmaktadır.

4- Aynı bildirinin, bazen birden fazla sahibinin olduğu ve her birinin aynı bildiri için 
görevlendirme istedikleri görülmektedir. Böyle durumlarda bildiriyi sunacak kişiye izin 
verilecektir.
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5- Bazı bildiri sahiplerinin, bilimsel toplantının yapıldığı şehre -toplantı takvimine 
göre- bildiriyi sunacağı gün geldikleri ve bildiriyi sunduktan sonra aynı gün şehirden 
ayrıldıkları gözlemlenmiştir.

Genelgemiz; yönetici ve öğretmenlerimizin bu tür bilimsel toplantılara katılarak, hem 
mesleki gelişimlerine, hem de alan bilgilerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri 
takip etmelerine yararlı olacağı düşüncesiyle yayınlanmıştır. Burada esas olan, 
görevlendirilen kişinin sadece kendi bildirisini sunması değil, diğer katılımcılar tarafından 
sunulacak bildirileri de takip ederek/dinleyerek mesleki bilgisine katkı sağlamasıdır.

Bu nedenle; görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin yolluk beyannameleri 
yapılırken gidiş ve dönüş tarihlerine dikkat edilecektir.

Ayrıca; harcırahların ödenmesi için gerekli ödenek “yurtiçi geçici görev yollukları” 
tertibinden, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten 
istenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN 
Bakan a. 
Müsteşar
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