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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli
olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar
verildi.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE EMEKLİLİK YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde emeklilik yaş haddini doldurmuş
öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına
ve “Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak
Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara” dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeli Çalışma
Başvuru ve Kabul Şartları
MADDE 3 - (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde görev yapan öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak çalıştırılmak için
müracaatlarını, yaş haddini doldurmadan en az üç ay önce kadrosunun bulunduğu bölüm başkanlığına, dekanlığa
veya enstitü/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne yapması gereklidir.
(2) Kriterleri sağlayan öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılma teklifleri; bölüm başkanının, anabilim dalı
başkanı
ve
bölüm
kurulunun
görüşünü
alarak
vereceği
gerekçeli
uygun
görüş
üzerine,
fakülte/enstitü/yüksekokul/konservatuvar yönetim kurulu ile üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün teklifi
ile Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Üniversitenin teklif edilen alandaki öğretim üyesi ihtiyacı ya da teklif edilen
alanın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlardan olup olmadığı değerlendirilerek,
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca sözleşmeli olarak çalıştırılması uygun görülenler, emeklilik yaş hadlerini
doldurdukları tarihten itibaren birer yıllık süreyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Sözleşmeler aynı usulle, öğretim
üyelerinin yetmiş beş yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar
birer yıllık sürelerle uzatılabilir.
(3) Afyon Kocatepe Üniversitesinde emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak
çalışabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir.
a) Emekli olduğu takdirde Yükseköğretim Kurulunca program açma kriteri olarak belirlenen öğretim üye sayısının
altına düşecek birimlerde görev yapan öğretim üyeleri,
b) TÜBA veya TÜBİTAK ödülü alan öğretim üyeleri,
c) Son 5 yılda bulunduğu kadrodaki, kadroya atanma yayın şartlarını yeniden yerine getiren,
d) Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ile araştırma merkezleri düzeyinde özel nitelikli programların
gelişmesine bilgi ve deneyimi ile önemli katkı sağlayan öğretim üyeleri,
e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini yerine getiren öğretim üyeleri, Afyon Kocatepe
Üniversitesinde Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin
Uygulama Esaslarına göre sözleşmeli olarak çalışmak için müracaat edebilirler.
f) Müteakip atamalarda ULAKBİM, SSCI, SCI, SCI-Expanded veya ESCI tarafından taranan dergilerde en az bir (1)
makale yayınlanma şartı aranır. Yayın için kabul belgesi yeterlidir. Ancak bu yayın diğer atamalarda kullanılamaz.
Sözleşme ve Ücretler
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MADDE 4 - (1) Öğretim üyeleriyle üniversite arasında, net tutarı, en son bulundukları kadroları için öngörülmüş
olan gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları, üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim-öğretim
ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve görev tazminatları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu
maddesinde belirlenmiş olan ek ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca vergi ve diğer kesintiler yapıldıktan
sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret üzerinden sözleşme yapılır.
İdari Görev Yasağı
MADDE 5 - (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri idari görev yapamazlar. Senato üyesi olamazlar,
fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, bölüm ve anabilim dalı kurulları ile fakülte, enstitü, yüksekokul,
konservatuvar yönetim kurullarında görev yapamazlar ve bu görevlere seçilecek üyeler için oy kullanamazlar.
Ödev ve Sorumluluklar
MADDE 6 - (1) Sözleşmeli öğretim üyeleri hakkında kadrolu öğretim üyelerinin tabi olduğu izin hakları, yasak, ödev
ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler uygulanır. (2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri; 2547
sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca görevlendirilemezler, 3 ay ve daha uzun süreli olarak
üniversite dışında görevlendirilemezler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Afyon Kocatepe Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esasları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRILMASINA
İLİŞKİN BİLGİ FORMU
Kişisel Bilgiler
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Kadrosunun Bulunduğu
Üniversite/Birim
Akademik Özgeçmiş
Derece
Kurum

Fakülte/Y.Okul/Enstitü

Yıl

Lisans
Y. Lisans
Doktora
Dr.Öğr.Üyesi
Doçent
Profesör
İdari Görev
Görev
Rektörlük
Dekanlık
Müdürlük (Enstitü, Y.Okul)
Böl. Bşk.lığı
ABD/ASD Başkanlığı

Yabancı Dil Bilgisi
Yabancı Dil
(Belirtiniz)

YÖKDİL, YDS Puanı
veya Eşdeğer Puan

Süre (Yıl)

Üyelik
Üyesi Bulunulan Kuruluşlar

Sayı

Ulusal
Uluslararası
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Yayınlar
Yayın Türü

Öğretim
Üyesinin
Yayın Sayısı

Anabilim
Dalı Öğretim
Üyelerinin
Ortalama
Yayın Sayısı

SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science
Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index)
tarafından taranan
dergilerde yayımlanan makaleler
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan
dergilerde
yayımlanan makaleler
Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde yayımlanan makaleler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi
bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan,
programda yer alan ve
tam metin olarak yayımlanan bildiriler
Ulusal kongre, sempozyum, panel çalıştay (workshop) gibi bilimsel,
sanatsal
toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler
Yurtdışında yayımlanan kitaplar
Yurtiçinde Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitaplar
Yurtdışında yayımlanan kitap bölümler

Uluslararası Deneyim
Uluslararası Çalışma

Süre

Formu Dolduranın
Adı Soyadı:
Unvanı:
İmzası:

4

