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T.C.  

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin tüm akademik birimlerinde 

okutulan dersleri yürütmek için yapılacak görevlendirme ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde görev yapan 

öğretim elemanlarının yürüteceği eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilmelerinin ve ek ders ücreti 

ödemelerinin usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim- 

öğretim görevlendirilmelerinde ve Üniversite'ye dışarıdan yapılacak görevlendirmelerde uygulanacak ilke, 

ölçüt ve standartları ile ek ders ücreti ödeme usul ve esaslarını kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri, 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu ile Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu Kararları ve Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen; 

a) Anabilim veya Anasanat Dalı Kurulu, Bilim veya Sanat Dalı Başkanlarından oluşan kurulu; Anabilim 

veya Anasanat Dalının, sadece bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, Anabilim veya 

Anasanat Dalı Kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, 

b) Bölüm Kurulu: Tek Anabilim veya Anasanat Dalı bulunan bölümlerde Bölüm Başkanlarının 

başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden, birden fazla Anabilim 

veya Anasanat Dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkan yardımcıları ile Anabilim veya Anasanat 

Dalı başkanlarından oluşan kurulu, 

c) Dekan: İlgili Fakültenin Dekanını, 

d) Müdür: İlgili Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul Müdürünü, 

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

f)      Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını, 

g) Öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile 

öğretim yardımcılarını, 

h) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyelerini, 

i) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü, 

j) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu, 

k) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,  

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Görevlendirme, Ders Yükü ve Ek Ders Ücreti 

 

Ders Görevlendirmelerinde Genel Esaslar 

MADDE 5-(1) İlgili yarıyılda açılacak ve okutulacak dersleri vermek üzere ders görevlendirme işlemleri 

ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlıkları tarafından yürütülür. 

(2) Bir bölümde/programda ilgili yarıyılda açılacak derslerin hangi öğretim elemanları tarafından ve 

nasıl verileceği Bölüm/Anabilim Dalı Kurulunun önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Rektörlüğe bağlı bölüm ve merkezlerde ise ilgili 

Birim/Koordinatör/Merkez Müdürü önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenir. 

(3) İlgili yarıyılda açılacak ve okutulacak dersleri vermek üzere öğretim elemanının 

görevlendirilmesinde, öğretim elemanın bulunduğu bölüm/program/anabilim dalı esas alınır. 

(4) Bir bölüm/program/anabilim dalına ait olmayan dersler, ortak dersler (Türk Dili ve Edebiyatı, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi vb) üniversite yetkinlik dersleri, temel bilim dersleri ve üniversite seçmeli 

dersleri için yapılacak görevlendirmelerde, öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ve zorunlu ders yükleri 

dikkate alınır. Görevlendirmeler Bölüm Kurulunun gerekçeli kararı ile ilgili Yönetim Kurulu 

kararı tarafından yapılır. 

 
Ders Yükü 

MADDE 6- (1) Önlisans ve lisans programlarında bir derse ait haftalık ders yükü dersin teorisi ve 

uygulamanın ders yükü değerinin toplamı ile hesaplanır. 

(2) Sınıfların aşırı kalabalık olması veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle bir ders Bölüm 

Başkanın önerisi, ilgili bölüm kurulu ve Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 

birden fazla şubeye bölünebilir. Her şubenin ayrı ayrı verilmesi koşuluyla, Bu dersi veren öğretim 

elemanı(ları) için her bir şubenin haftalık teori ve uygulama saati ders yükü olarak belirlenir. 

(3) Görevlendirmeler sonucunda öğretim elemanlarının haftalık toplam ders yükü bilgileri 

Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile rektörlüğe bildirilir. 

 

Öğretim Elemanlarının Üniversite Birimleri Arası Görevlendirmelerinde Genel Esaslar 

MADDE 7-(1) Öğretim elemanları, Üniversite birimleri arasında 2547 sayılı kanun 40’ıncı maddesinin a 

fıkrasınca maaş karşılığı haftalık ders yüklerini tamamlayamadıkları takdirde Üniversitenin diğer 

birimlerinde ders yükünü doldurmak için Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Dersin verileceği Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının teklifi üzerine 

Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlüğün onayı ile ders görevlendirme 

talepleri ilgili birime iletilir. Öğretim elemanının kadrosu bulunan Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının onayı, 

ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlüğün onayı ile ders görevlendirilmesi yapılır. 

 

Öğretim Elamanlarının Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirmelerinde Genel Esaslar 

MADDE 8-(1) Üniversitenin öğretim elemanları, maaş karşılığı haftalık ders yüklerini tamamlamaları 

koşuluyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31’inci ve 40’ıncı maddesi (a) fıkrası gereğince diğer 

Yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilebilirler. Görevlendirmeler diğer 

Yükseköğretim Kurumunun talebi doğrultusunda, ilgili Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile 

gerçekleşir.  
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(2) Öğretim elemanlarının kendi arzusu ve üniversitenin ihtiyaç duyması halinde, en az bir eğitim-öğretim 

yılı için 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunun 40. ncı maddesi kapsamında görevlendirilir. 

 

Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanı Görevlendirmelerinde Genel Esaslar 

MADDE 9-(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31’inci maddesi ve 40’ıncı maddesi (a) fıkrası ile 

tanımlanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersi özel bilgi ve uzmanlık isteyen 

konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile 

tanınmış kişiler, süreli veya ders ücretli (DSÜ) olarak görevlendirilebilirler. 

(2) Üniversitenin DSÜ görevlendirilmeleri ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı başkanlığının görüşü 

üzerine, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapılır. 

 

EK Ders Ücret Ödeme 

MADDE 10-(1) Öğretim elemanları maaş karşılığı ders yükünü doldurmak koşuluyla Üniversite içinde 

isteğe bağlı olarak ek ders ücreti karşılığında ders verebilir. 

(2) Ek ders ücreti, maaş karşılığı haftalık ders yükü sınırını aşan dersler, haftalık ders programında yer 

alan ve fiilen yapılan eğitim öğretim faaliyetleri için ödenir. 

(3) Ek ders ücreti normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde haftada en çok 10 saate kadar ödenir. 

Öğretim elemanı temini zorluğu yaşanan bölüm ve programlarda bu miktar haftada 6 saate kadar 

arttırılabilir. 

(4) Ara sınav, final ve bütünleme sınavları için ek ücret ödenmez.  

(5) Ek ders ücreti olarak saat başına ödenecek ücret her akademik yılın başında Üniversite Yönetim 

Kurulu'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 11-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitenin öğretim elemanı sözleşme 

hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 12-(1) Bu Yönerge Senato tarafından kabulü ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 13-(1) Bu Yönergenin hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Yürütür.  


