KONGRE/ SEMPOZYUM/ GÖREVLENDİRME ESASLARI
Bilindiği üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi, “Yurtiçinde ve
Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine
istinaden, Öğretim elemanlarının Kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve yurtdışında,
Kongre, Konferans, Seminer ve benzeri bilimsel toplantılara bilim ve meslekleri ile ilgili
diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve
incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar Dekanlar, on beş güne kadar
Rektörler izin verebilirler. Bu şekilde 15 günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren
durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararı ve Rektör’ün onayı gereklidir.” hükmünü amirdir.
İdari işlemlerin eksiksiz ve zamanında tamamlanabilmesini teminen görevlendirme
talebinizin, örneği ekli (usulüne uygun cevaplandırılan) form ile görevlendirme tarihinden en
az 15 gün öncesinde Dekanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİLİMSEL TOPLANTI KATILIMI BAŞVURU FORMU
…………………………Bilim/Anabilim Dalı Başkanlığı’na
Aşağıda belirtilen bilimsel toplantıya katılabilmem için gereğini müsaadelerinize
saygılarımla arz ederim.
Eki: Kongre /Sempozyum duyuru broşürü veya kabul/davet yazısı vb belgeler.
_________________________

_________________

Adı Soyadı

________________

İmza

Tarih

Bilimsel Toplantı adı :
Düzenlendiği yer

:

Gidiş-dönüş tarihleri :
Sözlü Sunum
Poster Sunumu

Konferans

Oturum Bşk.

Diğer

1. Görevlendirilmem süresince eğitim/öğretim/hizmet faaliyetlerinde yerime görev
alacak öğretim üyesi:
_________________________

______________

________________

Adı Soyadı

Tarih

İmza

2. Görevlendirilmem süresince (varsa) idari görevime vekâlet edecek olan öğretim üyesi:
_________________________

______________

________________

Adı Soyadı

Tarih

İmza

Onay:
Bilim Dalı Başkanı

___________________
Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı Bşk. ___________________
Adı Soyadı
Bölüm Başkanı

___________________
Adı Soyadı

____________

________________

İmza

Tarih/Sayı

____________

________________

İmza

Tarih/Sayı

____________

________________

İmza

Tarih/Sayı

*2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ve 20.07.2000 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Fakültemiz
öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında yapılacak bilimsel toplantılar için Anabilim Dalı Başkanlığına 15
gün önceden başvurmamaları durumunda katılım süresinin yıllık izinden düşülmesi kararı uygulanmaktadır.
**Başvuru formu 3 nüsha düzenlenecek olup, 1 nüshası onay makamında kalmak üzere, son nüshanın tüm
onayları havi şekli ile Dekanlık Makamına ibraz edilmesi gerekmektedir.

