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                                                   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
                   ÖĞRETİM ELEMANLARININ ESNEK ZAMANLI VE DERS SAAT  
                     ÜCRETLİ ÇALIŞMA VE GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ 
                                                                 

(Başkent Üniversitesi Rektörünün 25.01.2023 ve tarih 200719 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir) 
 

Amaç 
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Üniversitemizin deneyimli ve nitelikli öğretim elemanı 

ihtiyacını gidermek, öte yandan tam zamanlı kadro sınırlaması, öğretim elemanının esnek 
zamanlı çalışma tercihi vb. nedenler ve Başkent üniversitesi kadrosu dışında nitelikli öğretim 
elemanlarından yararlanma amacıyla oluşabilecek istihdam durumlarında yapılacak 
uygulamaların esaslarını düzenlemektir. 

Tanımlar 
Madde 2- Bu yönergede geçen; 
a. Üniversite: Başkent Üniversitesi’ni, 
b. Birim: Başkent Üniversitesi bünyesindeki; Fakülte, Konservatuvar, Yüksekokul, 

Enstitü ve Araştırma ve Uygulama Merkezini, 
c. Birim Yöneticisi: Başkent Üniversitesi’ndeki birimlerin Dekan veya Müdürünü, 
d. Esnek zamanlı çalışan öğretim elemanı: Başkent Üniversitesi birimlerinde, Tıp ve Diş 

Hekimliğinde klinisyen olanlar hariç, fiilen ders, laboratuvar, atölye, stüdyo, uygulama, tez 
yöneticiliği, bitirme projesi, araştırma, sanatsal etkinlikler ve akademik danışmanlık, tez 
danışmanlığı gibi akademik faaliyetlere katılarak bilgi ve deneyimini öğrenci ve birimindeki 
diğer öğretim elemanlarıyla paylaşan ve Üniversite tarafından bu yönergenin 3 üncü maddesi 
uyarınca görevlendirilen kişiyi, 

e.  Ders Saat Ücretli çalışan öğretim elemanı: Başkent Üniversitesinin tüm birimlerinde 
ders saat ücretli olarak fiilen ders, laboratuvar, atölye, stüdyo, uygulama, gibi akademik 
faaliyetlere katılarak bilgi ve deneyimini öğrenci ve birimindeki diğer öğretim elemanlarıyla 
paylaşan ve Üniversite tarafından bu yönergenin 3 üncü maddesi uyarınca görevlendirilen 
kişiyi, 

ifade eder. 
Görevlendirme 
Madde 3-  a) Esnek zamanlı öğretim elemanı görevlendirme, Başkent Üniversitesi 
birimlerinde, Tıp ve Diş Hekimliğinde klinisyen olarak çalışanlar hariç, kadrolu olarak çalışan 
öğretim elemanlarının güz ve bahar yarıyılı sonundan en az otuz (30) gün önce birim 
yönetimine vereceği dilekçenin işleme konulmasıyla veya Rektörlükçe resen oluşturulan 
teklifin,4857 sayılı kanunun 22. maddesi uyarınca öğretim elemanına tebliğinden itibaren altı 
(6) iş günü içinde yazılı olarak kabul etmesi üzerine, sözleşmesindeki hakları korunarak çalışma 
süresi ve ücret değişikliği yönünden,  anılan kanunun 13. Maddesine göre değişiklik sözleşmesi 
kurulmuş olup esnek zamanlı çalışma statüsünde görevlendirme gerçekleşir. Belirtilen sürede 
kabul edilmemesi halinde iş sözleşmesinin, 4857 /22 maddeye göre fesih hakkı saklıdır. 
                    b) Ders saat ücretli öğretim elemanı görevlendirme, Başkent Üniversitesi dışından 
ders saat ücretli olarak görevlendirilecek öğretim elemanlarının işlemleri, Başkent Üniversitesi 
Senatosu’nun 21.10.2022 tarih ve 882/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren 
“Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Atama ve Yükselme ve Performans Ölçütleri 
Yönergesi” nin ön değerlendirme ve atama kriterlerini taşımaları şartıyla 4857 sayılı İş 
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Kanununun kısmi süreli, ders saat ücretli olarak düzenlenen iş sözleşmesi hükümlerine göre 
yapılır. 

Çalışma Süreleri 
Madde 4- a) Esnek zamanlı olarak çalışan öğretim elemanı; unvanının zorunlu ders 

yükünün yarısı kadar, ancak haftada 20 saatten az olmamak koşuluyla ve madde 2/d’de 
belirtilen görevleri kapsar şekilde birim yöneticileri veya bölüm başkanlarınca hazırlanıp yarı 
yılı başında öğretim elemanına yazılı olarak bildirilen o yarı yıla ilişkin çalışma programında 
belirtilen süreler ile,  eğitim faaliyetinin olmadığı dönemde yasal izin süresi dışında, 
programında belirtilen süreler kadar, akademik çalışmalar yapmak üzere programı yürüten 
birimde fiilen bulunmak zorundadır.  
                  b) Ders saat ücretli olarak görevlendirilen öğretim elemanı; İş sözleşmesinde 
belirtilen konu ve sürede ders ve akademik çalışmalar yapmak üzere programı yürüten birimde 
fiilen bulunmak zorundadır.  

Ücret 
Madde 5- a) Esnek zamanlı çalışan öğretim elemanına, esnek zamanlı statüye ayrıldığı 

yılda sahip olduğu unvandaki mevcut maaşının net aylık tutarının yarısı ödenir. Bu ücret ay 
sonunda tahakkuk ettirilerek kurum tarafından kişi adına açılan banka hesabına, her ayın ilk 10 
(on) günü içinde yatırılır. 
                  b) Ders saat ücretli olarak görevlendirilen öğretim elemanına; İş sözleşmesinde 
belirtilen ders saat karşılığı ücret ödenir. Bu ücret ay sonunda tahakkuk ettirilerek kurum 
tarafından kişi adına açılan banka hesabına, her ayın ilk 10 (on) günü içinde yatırılır. 

İzinler 
Madde 6- Esnek zamanlı olarak çalışan öğretim elemanı akademik takvimde belirtilen 

tarihler arasında yapılan eğitim öğretim faaliyetleri dışında kalan sürelerde yasal izin hakları 
dışında istedikleri ve birim yöneticisi tarafından uygun görüldüğü takdirde ücretsiz izinli 
sayılabilirler. 

Yürürlük 
Madde 7- Bu yönerge 25.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer. 
Kaldırılan Yönerge 
Madde 8- 07.11.2019 tarih ve 39287 sayılı Rektörlük onayı ile yürürlüğe konulan 

Başkent Üniversitesi Esnek Zamanlı Çalışma ve Görevlendirme Yönergesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- Kaldırılan yönergeye göre çalışmakta olan öğretim elemanları 
Öğretim Elemanlarının Esnek Zamanlı ve Ders Saat Ücretli Çalışma ve Görevlendirme 
Yönergesine tabidirler.  

Yürütme 
Madde 9- Bu Yönerge Başkent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 


