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05/10/2020 tarih ve 14/46 sayılıÜniversite Yönetim Kurulu Karaıı ekidiı.

ToRo§ İrıüvnnsİrnsi gçPrr^q ELEMANLAİININ DERS üCRETİ KARŞILIĞIGöREVLENDİntı-uııiiİvi"ıirti"d"*rriöDEMEE.A.LARI

Aıııaç ve Kapsam

o,or,,.T,l1İL1".1 ii.TTİiJt*:iıİH: g:,,jH8örevlendirınelerde uygulanacak ilke,
Dayanak
Madde 2 - ( l ) Bu esaslar; 2547 Saylı Yükekögıeıim Kanunu.nun 3l ve 40 ıncımaddesine dayandınlarak hazırlanmıştır. 

-'"' ' .^w^t I

Tanımlar

Y"{9" 1 - (1) Bu esasJarda geçen;

,ur"nİİ.,ffİlemik 
birim: Üni""'Jit"l"'tuglı faktilte, enstihi ytiksekokul ve meslek

.ğ",*?Ifflla;;İ:r';;flril,ffx':; Akademik birimlere bağlı böIüm/progıamda görevli

.ur.njİİ,İİİHİjffiÜniversiteYe 
LagL faktilteıerde Dekanı, yiiksekokuı, enstitii ve mesıek

ç) Mütevelli Heyeti B_lşkanı: Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanını,o oğıetim elemanı: üniversitelerde ve i"ği, iij.ı".ira e 254? saylıKanun uyanncaatanmış öğetim üyesi bulunmayan a...ı.. ,.yu i.jangi bir dersin özel biIgi ve uzmanlıkısteyen konuların,n eğitim-ögf-efim ,, ,ygrıur^ıu,-, lçln [.nai *,,-ı* .irrir?nalı,Tç.ı,ş.,ve eserleri ile tanınmış kişi ile araşıırmi. io..ı.r.'rlt;;;;;;;#",'"i'#il'r.*''
organ'arca verilen ilgili diğer görev,eri. y,p"" tig.iĞılaoğrudan doğruya veya do,aylı o,arakllglll özel bilğ veYa uzmanlıga iırriv"İ go.tİ*" 

"uİr'işı" 
ıutorutuvaılarda, kitai,ıklarda,atölyelerde ve diğer uygulama uıunı".,nau gor.rl"r#ı*, sözlü veya yazılı çevinişlerindeçalışıınlan. eğtim öğreıimin pıanırn-asıyiaİü.;ıgil;;il. görevIi öğeıim yardımcıIannre) Rekıör: üniversite.İleliiöriinü. ' r'ğllr ''ı:li

0 Üniversite; Toros Üniversitesİ'ni,
ifade eder.

Öğretim Elemanı ihtiyacı ve başvuru
Madde 4 - (l) Akadem_ik uirlme'tajıi uoıtimde/programda ilgili yanylda okufulacakdersler, derslerde görevlendirilecek öğetiiı ,ıu.u,irrin,o nitelikleri iigili böliim/programkurulu tarafindan belirlenerek böltim/program uuşt-J.o-.ırsu tarafından her eğitim-ögretim yılı başlamadan en az 2 ay öncesı"a" atua".it t]rime iletilir.q Akademik birim, böltim/program bazında iletilen talepler kapsamında, aranannitelikleri, başwru için geıekli belgeleri * otui.i *"b ,İİ..ira" auyu-..(3) yapılan başwrulan değerlendirmek üere Dekan/Müdiir tarafindan biri ilgilibölüm/program başkaıı/sorumlusu olmak ıizere en az itlu*o uo 

'.o,nisyon 
oluşfurulur.(4) komisyon, yapılan başwrulan ilanda belirtilen başvuru koşullannı ve sunulan belgeveya bilgileri, ilan koşulunda belirtilınek üzere denemc dersi ve diğer nesnel ölçütlere göredeğerlendirir ve bir rapor hazırlayaraft ilgili akademik Ullme letir.

(5) 2547 sayılı Kanunun 40lncı maddesi kapsamında yapıtacak görevlendirme ve Kamukıruluşlan çalışanlannın görevlendirmeleri iıe ııgiıi taıepıeı işbu maddenin 2, 3 ve 4 iincü
|ı«. 

a|alfa teıirtilen iş ve işlemler yapılmak"r--iig,ıl-ri"o.mik birim tarafindan doğudanRektöflüğe iletilir. Gerekli işlemler Rektörlııtç" g".çJtı"ştıııi..
Görevlendirme

.. . Y"dd" 5 - (l) Komisyon tarafindan akademik birime iletilen raporlar, ilgili biriminyönetim kurulunun olumlu görüşü alınarak görevlendirme karan alınır.

:l



.1

05/101202O larih ve 74/46 sayılı Üniversite Yönetim Kuıulu Kararı ekidir.

(2) Görevlendirme karannda; görevlendirme süresi, özel bilgi ve uzmanlık isteyenkonular (Uzman Doktor, Diş rıekimi ulo.ı-u-.u., ...tifikalı aşçı, Avukat, iş sağtığ veGüvenliği uzmanlık derecesi, Yabanc, ı]ı or",ı.Ztırevtisi, Özel veya au."a"J"r"r- ,l,
İ"r','#ff x'Jffiyi;tr 

uzman rsıtoıŞ'i"""rr" ilgili meslek -"r,rurl"r" u*,,
(3) Görevlendirme. karan alınan öğetim elamanlan ile ilgili dosya bir üst yazı ileRektöılük Makamına iletilir ve görerı".ai.r" i"i,tır'r'u,"t ndan onaylanır.Dersler
Madde 6 - ( l ) Öğretim elemanlannın ödemeye- esas ders ytikii; önlisans, Iisans velisansüsni programlaria niı* *.a,ti"J,#"J'rg,rüuruı, a".riJJn 

"'ıö.b.^ vt t,hesabında, haffal* müfreda' pr"er";,ijr'y.l 
"'"i lJ o,"*',, elemanının kendisi ıarafından

f;fJl, Şilil,f: I er, u Ygu la ma l ai ;; l;;;.' ;;;;'. pğ esi yöneıim ı eri a ı ı nu ve aşağı dak i

*^,#', 
ÖdT'i;:J 

trffi §*!:l Jffii Tff ,:, 
eği tim -öğreti m faal iyetl erin i n h er teorik

(b) Öniisans ," ıl.uns dirğra. ,"i."ıj i-.lerin ders yükti hesabına dahil o,abilmesiiçin o dersi en az l0 öğenci"i, ."-İ,*.İr"İ;;Hr*"lmesi 
gerekir.

,*,,,,f],,?,l'ffj"ffH':'il'Jffi"J:ş"rJr*#;i, ça,ş-,i,,i, li,oi.en tez §ayısına
(d) Dersin niteliğine 96.. ,,n, ı-o'-.u,i'tuıuuuırt o1ması halinde velveya fizikseloIanaklann yeterli otınaın'ası 

":9T'rı".r'.;;;'iloıuii"ut-,nın önerisi, ilgili y<ınetim turuıukaran i,e birden fazla subeye böliirıebiıl.. şriiı"r"itııIn., o...ı., için her-şuüenin ayrı ayı,
İ:lt]lr?:'ffi".Tİ,T,T ae'sıe'i birleşik'o'""rr'. ,.t *"JJı,.ıinde veriıiyor ise şube sayısı kadar

Ders ve srnav Ücreti
Madde 7 - (l) Ders saatj ücreti ile görevlendirilen öğetim eleman.anna ödenecek her

İi,"fiİİHl*T.ücreti unvan/me,i;k;p:;;"gö*İLyı 
Mtıteveııi Heyeti Başkanıığ,nıı

(2) Den ,*" u",":-]]: 
"görevlendirilen 

öğetim elemanlanna her bir ders ve jiirideğerlendirmesi için sınav ücreti ödenir. Sınav vej#';;;;*drr-e ücreti; bu maddenin I inci
tr"ş!:iiXTJ;x,.."ş,J:f:öİ;,i";iöd1."İtİ,,*;;Ji"ii"o?"#",'.',İl,io,"

(3) uzaktan eğtim ile verilen dersierin ücreti bu maddenin linci f*rasında belirtjlenİİ İ:'İjö'-f ,İJ;ilJ00, 
l01-I50 v;l;bh,;;;:ki öğenci saysı için soa.,yıu ı,2, 3

E_k Ders Ücretlerinin Bildirilmesi
Madde 8 - ( l ) Bu esaslar ç.rç.r..ina. ek ders ücreilerinin ödenmesi amacıyla öfoetimelamanı tarafindan doldurulan."Eı. ıi... n"vr".r.; il;".' görevlendirildiği ııgiıı b;riminbölii:m başkanı ve dekanı/müdi,irü *;i;;;i;ffiffil'u" ,,,rulunr. Bu şekilde hazır,ananfotnlar iteili akademik birim tarar,nau, oaemrye .."r-İi"""ı, ş*ı,iıde liste yapılaıak n.ltoııig"
Genel ve Özel Hükümler
Madde 9 - (l) g, esaslar,çerçevesinde görevlendinlen öğeıim elamanlarının geneigozetım ve denetimi il gili akademik b*"ü ;;-k.",rİ;;;:# araIindan yapıl ır.

o*"r,.l'J"İİl"İrj"'İj:::İjff:H}'ı"",J#,,'", 
-u],]rur. 

dtız"yi,,j" oıması ve mesıeki

. (3) Eğitim-öğetim 
'{::ir:: yapılan görevlendirmeler gerekli hallerde görev,endirme

ffi;l,,f,Tffi:nmadan 
ilgili U;t-i, v8"",i. 

";;;;r* 
olumlu görüşü alınaıak

rl



05/10/2020 taih ve 14/46 sayıh Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

(4) Görevlendirme süresi biten öğetim elamanlannın görevlendirilmeleri kendiliğinden
sona erer. Görevlendirme süresi biten öğetim elemanının yeniden görevlendirmeleıiae tu
esaslann 5 inci maddesinin 2 ve 3 iiıcü fıkralan geçerlidir.

.. .. . (5). Gö...v|endirilen öğ_etim elamanıanrıın'fiiıen yürütttikieri aylık ders saatlei göz
öniinde bulundurularak aylık giin saysı kadar sigorta yaünlır.

Yürürlük
Madde 10 - Bu E saslar 2020-2021 eğtim öğetiın ylından itibaren uygulanmak iizeıe

yürürlüğe girer.
yürürlükten kaldrnlan mevzuat

^ _ 
Madde 11 - (1) İşbu EsasJann ytirürlüğe girmesi ile Ders Saati Ücreti Karşılığı

Görevlendirilen Öğetim Elemanlannu oe.s s-aati Ü"reti Ödeme Esaslan yürürlükten-kalkar.
Yürütme
Madde 12 - (l) Bu Esaslar Rektör tarafından yürütiilür.

rı

Esaslarrnrabulndffi

Esaslarda Değişiktik Yapılan Senato Karannın


