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Bakanl1g1m1z ile Universitelerimiz arasmda yapilan protokol 9erc;evesinde ortakla~a veya 
liniversitelerimizin kendilerince kongre, sempozyum, panel ve benzeri .bilirrisel toplantilar 
dUzenlenmektedir. Bu toplanttlarda bildiri/postef'sunmak veya dinleyici olarak katdmak isteyen yonetici 
ve ogretmenlerimiz bulunmaktad1r. 

Soz konusu toplant1larda bildirileri/posterleri bilim kurullannca kabul edilen yi:inetici ve 
ogretmenlerimiz, BakanJ1g1m1za ba~vurarak top lanttlara kendi imkanlan ile katdmalannm maJi yonden 
aile btitc;elerine ytik getirdigini, dolay1s1yla en azmdan gorevli/izinli saydmak suretiyle yolluk ve 
yevmiyelerinin kar~tlanmastni talep etmektedirler. 

Yonetici ve ogretmenlerimizin bilimseJ toplanttlara katilmalan; hem onlann alan bilgilerini 
art1rmalan ve alanlarmdaki yeni geli~meleri takip etmeleri hem de mesleki geli~imleri ac;1smdan yararl1 
olacag1 dU~UnUldtigtinden, personelimizin bu ti.ir toplantdara katdmalannm Bakanl1g1m1z politikalan 
ac;istndan da uygun olacag1 degerlendirilmektedir. Bu nedenle; 

I . Gerek Bakanltg1m1zla i.iniversitelerimizin i~ birliginde gerekse Universitelerimizce yapilan 
bilimsel toplantilarda, bildiri/poster sunacak yi:inerici ve ogretmenlerimizin; 

a) Oncelikle katdmak istedigi bilimsel toplantmm kendi alanlannda olmas1 (veya ilgili alanda 
yi.iksek lisans ve doktora yap 1yor olmalan), 

b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildigini belgelendirmeleri, 
c) Kattl1m Ucrerlerinin kendilerince kar~ilanmas1, 
c;) Harc1rahlarmm, baglt bulunduklan dairelerine ai t iJgili btitc;e ydt yurti<;i ger;ici gorev yolluklan 

tertibinden kar~ilanmas1, 
kayd1yla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplanr1ya kattl1mlannm sagJanmas1 ve bilimsel toplant1 
sUresince yo! hari<; gorevli-izinli saydmalan gerekmektedir. 

2. Diger yandan; bu tUr bilimsel toplantdara dinleyici olarak katdmak isteyen yonetici ve 
ogretmenlerimizin ise dersler ac;1smdan egitim/ogretimi aksatmayacak ~ekilde -kay1t Ucretlerini 
yat1rd1klann1 belgelendirmeleri ~art1yla- yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkanlanyla kat11tmlan 
i9in izinli sayilmalan hususunda gerekli kolaylik gosterilmelidir. 

3. Aynca ti.im kattl1mctlann, bilimsel toplanttlan dilzenli o/arak izlemek suretiyle toplantmm 
organizasyonu, c;:ali~malarm bilimsel niteligi, egitim sistemimize ve ogretmen yeti~tinneye yonelik 
sagJad1g1 yararlan ve katkilan hakk1nda haz1rlayacaklan raporu i;:al1~t1klan birimlere sunmalan uygun 
bulunmu~tur. 
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llgi: I 1/09/2012 tarihli ve B.08.0.0YG.0.01.03-051.04-90/26404 saytl1 genelge. 

Bakanhg1m1z ile iiniversitelerimiz arasmda yap1lan protokol <;er9evesinde ortakla?a 
veya iiniversitelerimizin kendilerince kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel 
toplantilar di.izenlendigi, bu tiir toplantllarda bildirileri/posterleri bilim kurulunca kabul 
edilen yonet1c1 ve ogretmenlerimizin -yolluk ve giindelik verilmek suretiyle
gorevlendirilmelerinin uygun bulundugu, ilgi genelgemizle bildirilmi?ti . 

Ancak; gerek telefonla ve gerekse yaz1h yap1lan ba$vurulardan, genelgenin eksik veya 
yanh$ uyguland1gmm anlapllmas1 iizerine apag1daki ac;1klamalann yaptlmasma ihtiyag 
duyulmu?tur. 

1- Soz konusu genelge yurt i9indeki iiniversitelerimiz tarafmdan yap1lan bilimsel 
toplanttlara yoneliktir. Yurt d1_:;indaki iiniversitelerin yapttg1 bilimsel toplanttlar bu 
genelgenin kapsanllna girmemektedir. 

2- 5442 say1h 11 ldaresi Kanunu'na gore valiliklerin ildeki 657 say1h Devlet 
Mcmurlan Kanunu'na bagh tiim personelle ilgili tasarruf haklan bulunmaktadlf. Bu nedenle; 
gorevlendirme iplemi, egitim-ogretimin aksamamas1 i~in ogretmenin veya ogrencilerin ders 
saatleri ve durumlar1 dikkate almarak Valiligin yetkisine birak1lm11ittr. 

3- Bilimsel toplantmm ilgili iiniversitenin kendi faaliyeti o1mas1 gerekmektedir. 
Universiteler tarafmdan destek verilen veya organizasyonu bir grup akademisyen tarafmdan 
yap1lan toplant1 lar genelge kapsammda degildir. Bu nedenle gorevlendim1e onay1 almmadan 
once bilirnsel toplant1 ile ilgili (Faaliyetin sitesine bak1labilir) ara~t1rma yap1lmasmda yarar 
bulunmaktad1r. 

4- Aym bildirinin. bazen birden faz la sahibinin oldugu ve her birinin aym bildiri i~in 
gorevlendinne istedikleri goriilmektedir. Boyle durumlarda bildiriyi sunacak kii;iye izin 
verilecektir. 

Bu bclg~. 5070 sayih Elektromk imza Kanununun 5 mc1 m.addcs1 g~ g-U,-enh clcktroruk: unza tie imzalanmt~tlt 

\(1lh \{udafa Carl. '!'oio:6 0664& K1Z1fay A~"KARA 
Elck:tronik Ag: www.meb.gov.lt 
e-posta: oyegm@meb.gov.tt 

:\!1111uli bd,f! 1;in· Y Y8'i(:"ERioGLU Egitim Uzman1 
Tel:(0312)417 5070/41 &3 

Faks: (0 312) 425 30 94 

Lenovo
Vurgu

Lenovo
Vurgu

Lenovo
Vurgu

Lenovo
Vurgu



5- Baz1 bildiri sahiplerinin, bilimsel toplantmm yapdd1g1 ~ehre -toplant1 takvimine 
gore- bildiriyi sunacag1 gun geldikleri ve bildiriyi sunduktan sonra aym giin ~ehirden 

aynld1klan gozlemlenmi~tir. 

Genelgemiz; yonetici ve ogretmenlerimizin bu riir bilimsel toplanulara kanlarak. hem 
mesleki geli?imlerine, hem de alan bilgilerini artmnalanna ve alanlanndaki yeni geli:;meleri 
takip etmelerine yararh olacag1 dii$iincesiyle yaymlanm1$t1r. Burada esas olan, 
gorevlendirilen ki~inin sadece kendi bildirisini sunmas1 degil, diger kat1hmcilar tarafmdan 
sunulacak bildirileri de takip ederek./dinleyerek mesleki bilgisine katk1 saglamas1d1r. 

Bu nedenle; gorevlendirilen yonetici ve ogretmenlerin yolluk beyannameleri 
yap1hrken gidi~ ve doni.i~ tarihlerine dikkat edilecektir. 

Aynca; harc1rahlarm odenmesi i<;in gerekli odenek "yurti<;i ge9ici gorev yolluklan" 
tertibinden, gorevlendirilen yonetici ve ogretmenlerin bagh bulundugu Gene! Miidiirliikten 
istenecektir. 
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