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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE YABANCI UYRUKLU ELEMANLARI
GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1. Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Türk yükseköğret�m kurumları öğret�m elemanları �le, Hükümet�n kültürel ve

b�l�msel �şb�rl�ğ� anlaşması yaptığı ülkelerden gelen elemanlar ve ün�vers�teler�n �şb�rl�ğ� protokolü yaptığı yurt dışındak�
kuruluşlar elemanlarının yapmakla yükümlü oldukları h�zmetler� daha ver�ml� şek�lde yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� b�lg� ve
becer�lerle donatılmalarını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2. Bu Yönetmel�k, Türk yükseköğret�m kurumları öğret�m elemanları �le kend�ler�yle kültürel ve b�l�msel

�şb�rl�ğ� veya anlaşmaları yapılan yabancı ülke elemanlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3. Bu Yönetmel�ğ�n dayanağını, 2547 sayılı Kanun’un 65/5 maddes� �le Hükümet�n yabancı ülkelerle yapmış

olduğu kültürel ve b�l�msel �şb�rl�ğ� anlaşmaları ve bu anlaşmalar çerçeves�nde yükseköğret�m kurumlarının yaptığı b�l�msel
�şb�rl�ğ� protokoller� teşk�l eder.

Eğ�t�m�n Hedefler�
MADDE 4. Yapılacak eğ�t�m�n hedef�, aşağıdak� hususları gerçekleşt�rmekt�r:
a) Eğ�t�m programlarından yararlanacak olanların l�san b�lg�ler�n� teor�k ve prat�k yönler�yle gel�şt�rmek,
b) Öğret�m elemanlarının meslek� b�lg�ler�n� ve ver�ml�l�ğ�n� artırmak, yet�şmeler�n� sağlayarak h�zmetle �lg�s�n� en

yüksek düzeye çıkarmak,
c) Yabancı uyruklu elemanların kültürel ve b�l�msel anlaşma ve protokoller çerçeves�nde eğ�t�lmes�n� sağlamak,
d) Öğret�m elemanlarının pedagoj�k formasyonunun gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
İlkeler
MADDE 5. Eğ�t�m�n hedefler�ne ulaşılab�lmes� �ç�n uygulanacak �lkeler şunlardır:
a) Eğ�t�m�n sürekl� olması,
b) Eğ�t�m�n, katılan kurum ve kuruluşların �ht�yaçları d�kkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Her ün�vers�ten�n veya yüksek teknoloj� enst�tüsünün, bünyes�nde görev yapan öğret�m elemanlarının eğ�t�lmes�nden,

gerekt�ğ�nde başka yerdek� eğ�t�m programına gönder�lmes�nden ve yet�şt�r�lmes�nden sorumlu olması,
d) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre eğ�t�m görev� ver�lecek eğ�t�mc�ler�n ve eğ�t�me tab� tutulacak öğret�m elemanlarının

eğ�t�me katılmakla sorumlu olması,
e) Gel�şt�rme eğ�t�m�nden yararlanmada, bel�rlenecek öncel�kler d�kkate alınmakla beraber eğ�t�m�n bütün öğret�m

elemanlarına açık tutulması,
f) Eğ�t�mden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının bel�rlenmes� �ç�n, eğ�t�m çalışmaları sırasında ve b�t�m�nde

anket, gözlem, mülakat, sınav ve benzer� değerlend�rmeler yapılması,
g) Gerekt�ğ�nde �lg�l� bütün kuruluşlarla eğ�t�mde �şb�rl�ğ� yapılması, b�lg�, belge ve eğ�t�c� değ�ş�m�n�n sağlanması,
h) Eğ�t�m faal�yetler�n�n yapılacağı yerler�n eğ�t�m şartlarına uygun olması, eğ�t�m�n gerekler�ne göre düzenlenmes� ve

donatılması,
�) Yabancı uyruklu elemanların eğ�t�m�n�n kültürel ve b�l�msel anlaşmalara ve protokollere uygun olarak yapılması.

İKİNCİ KISIM
Teşk�lât

Teşk�lât
MADDE 6. Gel�şt�rme eğ�t�m� faal�yetler�, Yükseköğret�m Kurulunun koord�natörlüğünde ün�vers�te ve yüksek teknoloj�

enst�tüler� tarafından yürütülür.
Görev ve Yetk�ler
MADDE 7. Eğ�t�m teşk�latının eğ�t�me �l�şk�n görev ve yetk�ler� aşağıda bel�rlenm�şt�r:
a) Yükseköğret�m Kurulunun Görev ve Yetk�ler�:
1. Ün�vers�te ve yüksek teknoloj� enst�tüler�n�n �şb�rl�ğ�n� gerekt�ren gel�şt�rme eğ�t�m� faal�yetler�n�n yapılmasına karar

vermek ve eğ�t�m faal�yetler�n� uygulamak üzere uygun gördüğü ün�vers�te veya yüksek teknoloj� enst�tüler�n� görevlend�rmek;
2. Hükümet�n yabancı ülkelerle yaptığı kültürel ve b�l�msel anlaşmalar ve bu anlaşmalar muvacehes�nde yükseköğret�m

kurumlarının yaptığı b�l�msel �şb�rl�ğ� çerçeves�nde, b�rden fazla ün�vers�ten�n �şb�rl�ğ� ve katılımını gerekt�ren eğ�t�m
faal�yetler�n�n yapılmasına karar vermek ve eğ�t�m faal�yetler�n� uygulamak üzere uygun göreceğ� ün�vers�teler� veya yüksek
teknoloj� enst�tüler�n� görevlend�rmek.

b) Ün�vers�te ve Yüksek Teknoloj� Enst�tüler�n�n Görev ve Yetk�ler�:
1. Gel�şt�rme eğ�t�m�n�n genel planını, usul ve prens�pler�n� tesp�t etmek,
2. Eğ�t�m faal�yetler�n�n programlarını hazırlamak,
3. Gel�şt�rme eğ�t�m� programlarını uygulayacak program yönet�c�s� �le eğ�t�c�ler� ve d�ğer görevl�ler� görevlend�rmek,
4. Tesp�t ed�len gel�şt�rme eğ�t�m� faal�yetler�n�n sağlıklı b�r şek�lde uygulanmasını sağlamak,
5. Eğ�t�m�n amacına ulaşması �ç�n d�ğer yükseköğret�m kurumlarıyla temasta bulunmak,
6. Eğ�t�m programları sonunda eğ�t�lenler�n durumunu değerlend�rmek ve sonuçlarını �lg�l�lere duyurmak,
7. B�l�msel �şb�rl�ğ� protokoller�ne uygun olarak yabancı uyruklu elemanların eğ�t�m�n� yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM



Eğ�t�m�n Planlanmsı ve Uygulanması
Eğ�t�m Plan ve Programları
MADDE 8. Her yıl b�r eğ�t�m dönem� olup ün�vers�te veya yüksek teknoloj� enst�tüler�nce hazırlanacak yıllık gel�şt�rme

eğ�t�m plan ve programı veya gerekt�ğ�nde yıl �ç�nde hazırlanacak gel�şt�rme eğ�t�m plan ve programı ün�vers�te veya yüksek
teknoloj� enst�tüsü yönet�m kurulunca görüşülerek onaylanır. B�rden fazla ün�vers�te veya yüksek teknoloj� enst�tüsünün katılımını
ve �şb�rl�ğ�n� gerekt�ren veya ülke genel�nde uygulanmasında yarar görülen gel�şt�rme eğ�t�m faal�yetler�n�n yapılmasına
Yükseköğret�m Kurulu karar ver�r.

Eğ�t�m Metodu
MADDE 9. Gel�şt�rme eğ�t�m� programları; teor�k dersler, sem�ner, konferans, uygulamalı eğ�t�m, araştırma, yurt�ç�

�nceleme gez�ler� g�b� metodlardan b�r veya b�r kaçı b�rl�kte uygulanacak şek�lde düzenleneb�l�r.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Program Yönet�c�s�, Eğ�t�c�ler ve D�ğer Görevl�ler
Eğ�t�c�ler
MADDE 10. Gel�şt�rme eğ�t�m� programlarının uygulanmasında öncel�kle o yükseköğret�m kurumu bünyes�ndek�

personel görevlend�r�l�r. Konunun yükseköğret�m kurumu dışından yetk�l� k�mseler tarafından �şlenmes�nde fayda görülmes�
hal�nde dışarıdan da eğ�t�c� çağırılab�l�r.

Ancak öğret�m elemanları dışından görevlend�r�lecek eğ�t�c�ler�n eğ�t�m programında yer alan konularda yeterl� b�lg� ve
öğretme yeteneğ�ne sah�p olması gerek�r.

Eğ�t�c�ler; üstlend�ğ� eğ�t�m konuları �le �lg�l� b�r plan yapmak, yararlanılacak kaynakları bel�rlemek, yeterl� kaynak
bulunmaması hal�nde ders notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yönet�c�s�ne vermek,
programda bel�rt�len konuları en �y� b�ç�mde öğretmek, eğ�t�m süres� �ç�nde gerekt�ğ�nde eğ�t�me katılanların durumunu
değerlend�rmek, eğ�t�m süres�nce program yönet�c�s� �le �şb�rl�ğ� yapmak, zarur� sebeplerle eğ�t�me devam edemeyenler� derhal
program yönet�c�s�ne b�ld�rmek zorundadırlar.

Eğ�t�c�ler, eğ�t�m süres�nce hastalık ve mazeret �z�nler� dışında �z�n kullanamazlar.
Program Yönet�c�s�
MADDE 11. Program yönet�c�s�, eğ�t�m programının gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gereken hazırlığı yapmak, lüzumlu araç ve

gereçler� eğ�t�mde hazır bulundurmak, eğ�t�c�ler �le devamlı �şb�rl�ğ� yapmak, eğ�t�c�ler tarafından kend�s�ne tesl�m ed�len ders
konularına a�t notları çoğalttırarak eğ�t�me katılanlara dağıtılmasını sağlamak, eğ�t�me katılanların devam durumları, varsa d�s�pl�ne
aykırı davranışlarını tesb�t etmek ve yetk�l�lere b�ld�rmek, gerekl� görüldüğünde çalışanların değerlend�r�lmes� �le �lg�l� anketler�
uygulamak, gel�şt�rme eğ�t�m� sonunda eğ�t�me katılan personel�n devam durumları, eğ�t�m� olumlu ve olumsuz yönde etk�leyen
faktörler ve alınması gereken tedb�rlere �l�şk�n tekn�kler� kapsayan b�r rapor hazırlamak ve ver�len d�ğer görevler� yapmakla
yükümlüdür.

D�ğer Görevl�ler
MADDE 12. D�ğer Görevl�ler; gel�şt�rme eğ�t�m�n�n en �y� şek�lde yürütülmes� �ç�n ver�len görevler� yer�ne get�rmekle

yükümlüdürler.
Görev Kabul Mecbur�yet�
MADDE 13. Yükseköğret�m kurumları öğret�m elemanı ve personel� �ç�nden kend�ler�ne gel�şt�rme eğ�t�m�nde görev

ver�lenler bu görev� kabul etmek zorundadırlar. Mücb�r sebebe dayalı olmayarak görev� kabul etmeyenler hakkında d�s�pl�n �şlem�
yapılır.

BEŞİNCİ KISIM
Eğ�t�me Katılma, Devam, Değerlend�rme, İz�nler ve D�s�pl�n

Eğ�t�me Katılma ve Devam
MADDE 14. Kurumlarınca gel�şt�rme eğ�t�m�ne katılmaları uygun görülenler, eğ�t�me katılmak ve devam etmek

mecbur�yet�nded�rler. Bu husus eğ�t�c�ler tarafından t�t�zl�kle tak�p ve kontrol ed�l�r. Ancak kabul ed�leb�l�r b�r özüre dayalı olarak
eğ�t�me katılamayacak veya devam edemeyecek durumda olanlar b�r yazı �le program yönet�c�s�ne ve b�r�mler�ne başvururlar.

Kabul ed�leb�l�r b�r özürü olmaksızın eğ�t�me katılmayanlar veya devam etmeyenler hakkında, d�s�pl�n hükümler�
uygulanmak üzere kurumlarına b�lg� ver�l�r.

Eğ�t�me katılanlar aşağıdak� hususlara uymak zorundadırlar:
a) Eğ�t�m süres�nce �dar� yönden, eğ�t�m�n sevk ve �dares�nden sorumlu olan yönet�c�lere bağlıdırlar,
b) Eğ�t�m süres�nce derslere ve uygulamalara zamanında katılmaya, ver�len ödevler� zamanında yapmaya mecburdurlar,
c) Eğ�t�m süres� �ç�nde hastalık vb. g�b� mücb�r sebeplerle ayrılmak zorunda olanlardan toplam devamsızlığı eğ�t�m

süres�n�n 1/8'�n� aşanların eğ�t�mle �l�şk�ler� kes�l�r,
d) Eğ�t�me katılanlardan, mazeret� olmaksızın devamsızlığı tesp�t ed�lenler �le eğ�t�m d�s�pl�n�ne uymayanlar uyarılırlar.

Bu durumun tekrarı hal�nde eğ�t�mle �l�şk�ler� kes�l�r ve sonuç gec�kmeden kurumlarına b�ld�r�l�r. Yabancı uyruklu elemanların
durumları �lg�l� ülke tems�lc�l�kler�ne b�ld�r�l�r,

e) Gel�şt�rme eğ�t�m� süres�nce yllık �z�n kullanılamaz.
Başarının Değerlend�r�lmes�
MADDE 15. Eğ�t�me katılanların başarısı, eğ�t�m�n özell�ğ�ne göre, eğ�t�m süres� �ç�nde veya sonunda değerlend�rmeye

tab� tutulur. Değerlend�rme esas ve usuller�, eğ�t�m programını düzenleyen kurumlarca bel�rlen�r.
Eğ�t�m�n genel değerlend�r�lmes�ne yardımcı olmak üzere, eğ�t�m esnasında veya sonunda eğ�t�me katılanların görüş ve

düşünceler�n� almak amacıyla anketler düzenleneb�l�r.
Eğ�t�m� başarıyla tamamlayanlara b�r sert�f�ka ver�l�r.
D�s�pl�n
MADDE 16. Eğ�t�m süres�nde, Yükseköğret�m Kurumları Yönet�c�, Öğret�m Elemanı ve Memurları D�s�pl�n Yönetmel�ğ�

hükümler�ne aykırı davrananlar, yönetmel�ktek� d�s�pl�n cezaları uygulanmak üzere ceza vermeye yetk�l� am�re b�ld�r�l�r. Yabancı



uyruklu elemanların d�s�pl�ne aykırı tutum ve davranışları �lg�l� ülke tems�lc�ler�ne b�ld�r�l�r.
ALTINCI KISIM
Mal� Hükümler

Eğ�t�m G�derler�
MADDE 17. Gel�şt�rme eğ�t�m� çalışmalarının yürütülmes� �le �lg�l� her türlü g�derler eğ�t�m faal�yetler�n� uygulayan

kurumların bütçes�nden karşılanır.
Görevl�ler�n G�derler�
MADDE 18. Başka kurumdan memur�yet mahall� dışında görevlend�r�leceklere eğ�t�me katıldıkları süreler d�kkate

alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler�ne göre ödeme yapılır.
Eğ�t�me Katılanların G�derler�
MADDE 19. Kurumlarınca eğ�t�me katılmaları zorunlu görülen öğret�m elemanlarının �l dışı eğ�t�m faal�yetler�ne

katılmaları hal�nde kend�ler�ne 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler�ne göre yolluk ve yevm�ye öden�r.
Gel�şt�rme eğ�t�m�n�n görev mahall�nde yapılması hal�nde eğ�t�me katılan öğret�m elemanlarına kurs gündel�ğ� ver�lmez.
Eğ�t�c�lere Ders Ücret� Ödenmes�
MADDE 20. Gel�şt�rme eğ�t�m� faal�yetler�nde eğ�t�c� olarak görevlend�r�len öğret�m elemanları ve ün�vers�te veya

yüksek teknoloj� enst�tüsü �dar� personel� �le kurum dışından görevlend�r�len eğ�t�c�lere, Bakanlar Kurulu kararıyla bel�rlenecek
esaslar çerçeves�nde, her yıl Bütçe Kanunu’nda yer alan m�ktarlarda ders ücret� öden�r.

YEDİNC� KISIM
Çeş�tl� Hükümler

Yürürlük
MADDE 21. Mal�ye ve Gümrük Bakanlığı �le Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suret�yle hazırlanan bu Yönetmel�k

yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22. Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı ve ün�vers�te veya yüksek teknoloj� enst�tüsü

rektörler� yürütür.


