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ToRos ÜNİvnnsİrrşi g§"lrınq ELEMANLA*ININ DER' ü.RETİ KARŞILIĞIGöRJvLENDinırı,rt-r-dniii",inŞstcnnTiöDEMEE.A'LARI

Amaç ve Kapsam
Maddel-(l)B

oırr,,",,]iİ,n,;li. İTjİii;.*llİff: }s:,'jfi€örevlendirmeıerde 
uyguıanacak iıke.

Dayanak
Madde 2 - (l) Bu esaslar; 2547 Sayılı Yiikseköğetim Kanunu'nun 3l ve 40 ıncımaddesine dayandınlarak hur,.üunr,şı,.l-'
Tanımlar
Madde 3 - (l ) Bu esaslarda gecen:

*ur"ujİr,tlİİemik 
birim: Ünl'"rJit"y"'uuglı faktilte, enstitıi yüksekokul ve mesIek

b) BöIüm veva Program- KuruIu: Akademik birimlere bağlı böliim/programda görevliöğetim elamanlu.rndun oJJşun t *lr. 
' l'\guwlrı!\ Ull ll

*r.u"'İ İİİİHİjİİrÜniversiteYe 
Lağlı fakiiltelerde Dekanı, yüksekokuı, enstitti ve mesıek

ç) Mütevelli Heyeti Başkanı:.Üniversite Mütevelti Heyeti Başkanını,o oğetim etemanr: ünir".rıt.ıera. * iö, ii.ırı.rina" 2547 sayılıKanun uyanncaatanmş öğetim üyesi bulunmay:1 
_a1l"i ""* İ"**gl bir dersin özel bilgi ve uzmanlıkısteyen konulannın eğitim-öğetim ve uyguıamalan ii,n t"nal uzmanlık alanlanndaki çallşmave eserleri i,e tanünmt§ kişi ile araştırmi. in".ı.r"'u"' ae_ney,erde yardımcı olan ve yetkiIiorganlarca verilen ilgili di.er qolev|9ri 6;:;;;;doğrudan doğruya veya dolaylI o,arakilgili özeI bilgi veva uzmanlıga ih,irrİ eö;İ.İ"uİ' şı. Iaboratuvarıarda, rıtuiiitıu.au,atöIyclerde ve diğei uygu,ama 

"ıu.ı-na'u Eo..rı""#ı"r. sözlü veya yazıiı çeviri işlerindeçalıştınlan, eğitim öğTetimin pı-ıurrnusiyiuİi"iüı'Tui"". görevli öffetim yardımcılannıe) Rektör: Üniversite.iektörünü. ' -'- r'ğll' l9ıwr

f) Üniversite: Toros Üniversitesi'ni,
ifade edeı.

Ö_ğretim Elemanı ihtiyacı ve başvuru
Madde 4 - (ı) Akademıt tı.ime'tagıi ıtııümde/pıogramda ilgi,i yanylda okufulacakdersler, derslerde görevlendirilecek öğretii 

"l"r""ı*'r, nitelikleri ilgili bölüm/progıamkurulu tarafindan belirlenerek boıtJprog.u,, i"uu-*"-.'"su tarafından her eğitim-öğetim ylı başlamadan en az 2 ay öncesi.a" ,l.ra.rit İ,.lme iletilir.(2) Akademik birim, böliim/pıogru, b-rJ iletilen talepıer kapsamında, aranannitelikleri, başıuru için gerekli belgeteri * 
"t i,,ı-.,"i ,'}.ı"a. Jrr-.^-ı'-*uıırruo' 

al

(3) Yapılan başwru,an değeılendirmek üzeıe »ekan/Müdür tarafindan biri ilgi,iböIi,im/program başkan/sorumlus, oı,out tır"." en - iirur* bir komisyon oluşturulur.(4) Komisyon, yapılan başvurulan ilanda belirtil", ouş* toşuıIannı ve sunulan belgeveya bilgileri, ilan koşulunda belirtilmek tır".. a"n"-. c-.rsi ve diğer nesnel ölçütlere göredeğerlendirir ve bir rapor hazırlayarak ilgili ,k demlkİiİ." lleti..
(5) 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maaaesi kapsamında yapııacak görevlendirme ve Kamuı-<,ulıusıan çalışanlannın görevlendirmelert ıı. iigiıi 

"i"Jeı 
işbu maddenin 2, 3 ve 4 üncüfıkralannda belirtilen iŞ ve işlemler yap,ı-utrr,n-İıgıİı 

-"I"o",,ıt 
birim tarafindan doğrudanRektöriüğe iIetiIir. Gerekli işlemler Rektörlfü* *..o.?.şr''O.

Giirevlendirme
Madde 5 - (l) komisyon tarafından akademik birime iletilen raporlar, ilgili biriminyönetim kurulunun olumlu gönişü alınarak görevlendirme karan alınır.
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(2) Görevlendirme karannda; görevlendirme süresi, özel bilgi ve uzmanlık isteyen
konular (Uzman Doktor, Diş Hekimi, Uluslararasr sertifikalı aşçı, Aıukat, iş sağlığı ve
Güvenliği uzmanlık derecesi, yabancı Dil Ögretim Görevlisi, Özel veya kamudadeneyim ylı
belirtilen Mimar, iç Mimar, uzrnan psikolog ve bu alanla ilgili meslek mensubu veya bunun
dışındaki guruplar) belirtilir.

(3) Görevlendirme karan alınan öğetim elamanlan ile ilgili dosya bir üst yazı ile
Rektöılük Makamına iletilir ve görevlendirme rektör tarafindan onaylanır.

Dersler
Madde 6 - (1) Ögıetim elemanlarının ödemeye esas ders yti{<ii; önlisans, lisans ve

lisansüstti programlarda fiilen verdikleri teorik ve uygulamalı derslerden oluşur. Ders yiikii
hesabmda, haftalık müftedat programında yer alan ve öğTetim elemanmrn kendisi tarafından
fiilen verilen dersler, uygulamalar ve lisans tez]bitirme projesi yönetimleri alınr ve aşağıdaki
koşullara uyulur.

(a) Öğıetim elemanrrun fiilen yürütttiğü tiim eğitim-öğıetim faaliyetlerinin her teorik
ders saati l (bir) ders yüküne eşdeğer kabul edilir.

(b) Önlisans ve lisans diizeyinde seçmeli derslerin ders ytikü hesabına dahil olabi|mesi
için o dersi en az 10 öğencinin seçmesi ve dersin fiilen yiirütiilmesi gerekir.

(c) Bitirme tezilbitirme projesi gibi uygulaınalı çalışrnalan, yönetilen tez sayısına
bakılmaksızın 2 saatiıafta ders yiiktine eşdeğer sayılır.

(d) Dersin niteliğine göre sınıflann aşırı kalabalık olması halinde velveya fiziksel
olanaklann yeter|i olmaması nedeniyle bir ders, bölüm başkanının önerisi, ilgili ytinjtim kurulu
karan ile birden fazla şubeye bölünebilir. Şubeleıe bölünen dersler için hei şubenin ayn ayn,
birkaÇ bölüm/Progıamın dersleri biıleşik olarak tek şube halinde veriliyor ise şube sayısı kadar
ders yiiki,i dikkate alınır.

Ders ve sınav Ücreti
Madde 7 - (l) Ders saati ücreti ile görevlendirilen öğetim elemanlanna ödenecek her

bir saatli]< net ders ücreti unvan/meslek gruplanna göre her yıl Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın
onayı ile belirlenir.

(2) Ders §aati ücreti ile görevlendirilen öğTetim elemanlanna her bir ders ve jüri
değerlendirmesi için sınav ücreti ödenir. Sınav vejiiri değerlendirme ücıeti; bu maddenin l inci
fıkrasında beliiilen ders ücretinin 0-5O, 51-100 ve 100'ün iizerindeki öğenci saysı için
sırasryla 1,2 ve 3 ile çarpımı hesaplanır.

(3) uzaktan eğitim ile verilen derslerin ücreti bu maddenin linci fıl«asında belirtilen
ders ücIetinin 0-50, 51-100, 10l -l50 ve l50'nin ıizerindeki öğenci saysı için sırasıyla 1, 2, 3
ve 4 ile çarpımı hesaplanır.

Ek Ders Ücretlerinin Bildirilmesi
Madde 8 - (l) Bu esaslar çerçevesinde ek ders ücretlerinin ödenmesi amacıyla öğetim

elamanı tarafından doldurulan "Ek Ders Beyanname Formu" görevlendirildiğ ilgili birimin
bölüm baŞkanı ve dekanı,/müdiirü tarafindan kontrol edilir ve imzalanrr. Bu şekilde hazırlanan
formlar i|gili akademik birim tarafından ödemeye esas olacak şekilde liste yapılarak Rektöılüğe
iletilir.

Genel ve Özel Hükümler
Madde 9 _ (l) Bu esaslaı çerçevesinde görevlendirilen öğetim elamanlannın genel

gözetim ve denetimi ilgili akademik birimin Dekan/]\,füdürü tarafından yapılır.
(2) Görevlendirilecek öffetim elemanlannrn en az lisans dilzeyinde olması ve mesleki

deneyime sahip olması gerekmelıiedir.
(3) Eğtim-öğetim si.iresince yapılan göıevlendirmeler gerekli hallerde görevlendirme

süresi tamamlanmadan ilgili birimin yönetim kurulunun olumlu görüşü alınarak
sonlandınlabilir.
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(4) Görevlendirme süresi biten öğTetim elamanlannın görevlendirilmeleri kendiliğinden
sona erer, Görevlendirme süresi biten öğetim elemanının leniden görevlendirme|eriıİde bu
esaslann 5 inci maddesinin 2 ve 3 iincü fikralan geçerlidir.

.. .. . (5). Gö.."vlendirilen öğ. etim elamanlarının fiilen yürüttiikleri aylık ders saatlel Eözöniinde bulundurularak aylık gün sayısı kadar sigorta yatınlır.
Yürürlük
Madde l0 - Bu E saslar 2020-202l

}tirürlüğe gifer.
yürürlükten kaldırılan meyzuat

eğitim öğetim yıIından itibaren uygulanmak üzere

_ Madde 1l - (1) İşbu Esaslann yiiriirlüğe girrnesi ile Ders Saati Ücreti Karşılığı
Görevlendirilen Ögretim Elemanlanna Ders Saatİ Ücreti Ödeme Esaslan yi,irürttikteıİkaıkar.

Yürütme
Madde 12 - (l) Bu Esaslar Rektör tarafindan yürütiilür.

EsaslannXanulnffi
Tarih s6rn-,

Esaslarda Değişiktik Yapılan §enato Xararıııın

ıj


