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sözınşıoıi oıanex çALIşrIRILMA§rüA r,lşKhü UsUL vE EsAsLAn

nhtııcınöıüıı
Amıg KıPrım v. Dıyınılr

AEıç Y. |.ıprım
MA.DDE 1- (1) Bu Usul vc Bsaslanı .ihocr, DEvlot yİıİsc}6ğıtim kıınııılarmda

tıncklilik yış hıddiıi dolıiuıouş öğctim iycleriıin södqmcli olııai çatıştıInısmı iişkin
ıuııl vc esaslan belfulemolf,ir.

DıymıL
MADI)E 2 - (l) Bu Usul vc Esa§lıı,254? sayü Yükgdıöğretin Kıırmunııa 30 ımcu

Eıdde§inin ikinci 6laas,!ı dı)/arılğal( hazul.nmıştıı.

nütcıBöLİIM
§ödcımcli Çılumı

Bışınıru ve kıbul şıı{ın
MADDE 3 - (l) YüLscLöğrcin hırunlanıın coctlilik pş bıddini doldunnuş öğctim

üyelcriıi sözlcşmcli olaıak çüştrabilmcsi içir, scaıto tcıfiıdan hı hususa ilişkiı ncsncl vc
objeltif kitcrlcrin bclirlcoerck öğ*im üyelçrinc duyunılmısı grrfuGld.dir.

(2) Yükseköğetin hııımlarııdı göf€v yapan ö@im üycleri, sdzlcşmcli olank
çalışmrmak için müracıatlınnı, ya haddini doldurııadın eıı az üç ay 6acc kıdrosnun
bııtuıduğu b6lüo Sqştqnıığna, dckıDlığı vcys cıısti$/yllkseiokulıkoscrvatuvaı
nüdiirlüğiiıe yapmıı gcr*lidir.

(3) Kİiterleri s&ğıa}an öğıetin üyelcriıiı sözteşneü olaıı& çılçrnİma tckliflcri; tİilüm
$aşkınının, ınah|li6 ğa[ başkmr vc bölim kurulunun giitil$nü alıra} vercceğ gerckçcli
uygıın g6riş ilzcrinc, fıkültd@§titü/yüksekokul&on§crtrfuvaı y6naim kıırulu ilc ünivcrsite
y6ııain kımılııuıın karın vc rEktöriio tcklifi ilc Yü&sckdğttim Kunılıma göndoiliı.
ünivcrsittoiı teklif cdilco Elındfı.i öğrüın üyesi ütiyacı }a dı lckıif ediı.rı atanıı
YüL§eköğrttin Kıırıılu tıııfiıdan . betiılcnco önccliili ılaıIıı,dm olç oloıiığ
&ğgrl.ndiİiıcİelq Yiı}§etöğctio Yüriifuc Kuıuluncı södeşo,cli olarat çüştnloısı uygıın
göriilenler, eııeHilik yış hadlcrini ilolıhırdıülaıı tııihten itibaıcıı biıer yıllıt sürcy'c södeşmeü
olrak çılışnnlabiliıIa. Södcşocltr alaı ııaıllc, öğrüin ü},cleıinin yctmiş bcş pşını
doİdı:ıdıÜaı tarihi geçmeıncL ğ2.re goeklilil veya yaşlılü aylrğ bağanııcayı kıdar biİ€r
yıllıi siiıclerlc uzatlabiliı.

§öd.rne v. icrğıcİ
MADDE 4 - (1) Öğıştlm tyeleriyle ünivenitç arasmdq net tutrn, cn son hılunduHın

ka&olan için öng6rülmüş olan gö§tcrge, ç.k tostğgc, tabaı vc hdem aylıklın, üıivğ§itr
ödcaeğ, yil}sclöğvtim 'o.ıtıin"t, eğtimöğetim ödcneğ, geliştiıme ödeacğ, ıııakam vc
görcv tızıninülan vo 375 sıyılı Iftoun Hübfudo Kııaınımcniı Ek 9 ııncu maddcsindc
belirlenniş olaı ek ödeocniı toplııntndıo ilgili mevaıat uyanncı verğ ve diğtr kesiıtilcr



yapildrldağ sooıa trlın Dct tutaıı geçtsmck üzere belirlcnocek ücrğt üzğiıd€rı §özl€şmğ
yapılu.

İdırl grrev yııığ
MADItE 5 - (l) Södeşncli olaıa& çatışrıtaı ö§tim üycleri idıri görev yıp,ma"lar.

Scnato üyesi olımızlır, fakltt , cıstiti, yütselokul, konservafuvar, bölüm ve aııbilin dalı
kıınıllın ilc fıkültc, GD§titi, yüks€eokut, kotrscfvatuva. r6,Dctim kıınıllannda g&cv ü,ıeandı,
ve bu görcvleıe scçilecek üyela için oy kulJııımoz|g,.

ödev vc ıoruınlıiıklır
MADDE 6 - (1) Sözlcşmcti öğetim üFleri hal*mdı tıdıolu öğctin üycleriniı tabi

otduğu izin hıiları, yasğ 6dcv vc ıonımluluklu ilc disipliıc ilirtir, hükiımlcr uygulıoıı.
(2) §ödcşneli olııak çılıştnlıa 6ğı*in §eleri; 2547 ıcynı Kmrmım .m Dcr

oıddesinin (b) filcaıı ııyaımca görıvleadiıil emezlcr,3 ıy vc daüı uzun süıtli olarü üniversio
<lışınıtı görwlendiileıoczlcr.

üçüıcüıöıüıı
Çcftü vc §oı Eilrünlor

İıünı
GEÇİcl MADDE r - (ı) Bu Usut ve Egaslaİ 2547 ııylı Yiiüsc}öffiim l«munııııın

G€çigi 55 inci nadĞtinin i}iaçi fifoısının yrffulüktc hıiunöığu s,ılıtce, rnrlrn fiha
kapeoındaki imivcrsitılerdc uygulıımaz.

GEÇİcİ MADDE 2 - (l) 1r2ot7 tıİihi ile bu Usul vc Bsastaım yııüdınğe girdiğ ıaıih
rasında pş h,ddiıden dolay eıneİ,li olan öğttim üdefi, bu uşııl ve Egaslaııı yifoüliiğe
girdiği tırihtctr itibııco iiç ay için& cmekli olduklan yükscköFim kıırunlııında sözlcşmcli
oıraİ çılştnlma} iğ nüracııt edcbiliı.

cEÇİcİ MADDE 3 - (l) Bu Usul ve Esaslarm yürnınğe sirdiğ tıfiİ itibanyla yE
hıddinden cockliliğiıc üç ıydıı az Lılan öğtt,im üıalcri, bu Usul vc Esaslanı yirüılilğc
girdiğ iaıihtlrı itibeıcn itç ıy igiıdc kıdıosunuı bulıınduğu yükscköğutin kurumlınıı
sözleşmcli olaıat çüştntnak içiı nofıracııt cdcbili.

Yfuirlüi
MADI»E 7 - (t) Bu Usul vc Esıslıı, Yüiseköğrctiın Kıınıhınuı resmi int€(ffit sit §ind.

pyımlendığ tarihrc yanıffiğp ğt€t.
Yürütme
MAI)DE t - Q) Bu Uıııl vc Esaslın Yükscköğıetin Kıırıılu Bışkııı ynıütrr-


