
 

 
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÜNİVERSİTE DIŞINDA 

GÖREVLENDİRİLMELERİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE 
 

       Amaç  
       Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin araştırma 
ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile özlük haklarına ilişkin hükümler 
çerçevesinde, öğretim üyelerinin üniversite dışında görevlendirilmelerinde uyulacak usul ve 
esasları belirlemektir.  
 
       Genel Esaslar 
       Madde 2 – (1) Tam zamanlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 
 
       a) Bütün çalışmalarını üniversite ile ilgili görevlere ayırırlar. Bunlar, özel kanunlarla 
belirlenen görev, teknoloji bölgelerinde yürütülen veya doğrudan ülkemizde teknolojinin 
gelişmesine katkısı olacak araştırma geliştirme içerikli faaliyetler ve telif hakları hariç olmak 
üzere Çankaya Üniversitesinden başka yerlerde ücretli veya ücretsiz herhangi bir iş 
göremezler, serbest meslek icra edemezler. 
 
       b) Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyeti kararı ile işbirliği anlaşması 
yapılmış, kurum ve kuruluşlarla bunların işletmelerinde yapılacak çalışmalar üniversitede 
sürdürülmüş sayılır.  
 
       c) Üniversite dışındaki kuruluş ve kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, kurs 
ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyeti kararı ile 
yapılabilir. 
 
       Uygulama Esasları 
       Madde 3 - (1)  Haftalık ders yükleri en az 10 saati bulmak ve üniversitedeki görevlerini 
aksatmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile öğretim 
üyeleri;   
 
       a) Bir başka Üniversitede veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünde ders saat ücreti kendi 
hesaplarına yatırılmak kaydı ile görevlendirilebilirler.  
 
       b) Kuruluş ve kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, danışma ve benzeri 
hizmetler için de görevlendirilebilirler. İlgili kurum, kuruluş veya kişilerden alınacak ücretten 
karşılanmak üzere öğretim üyesine, görevlendirmeye ait mevzuat uyarınca Mütevelli Heyeti 
tarafından önceden alınmış karara uygun oranda ödeme yapılır.  
 
         (2) Haftalık ders yükünü doldurmayan öğretim üyeleri; hiçbir şekilde üniversite dışında 
görevlendirilmez. Ancak, üniversite içerisinde zorunlu ders yükünü tamamlamak üzere 
Rektörlükçe görevlendirilebilirler. Bu değerlendirmeler yapılmadan dışarıdan ders saat ücreti 
karşılığı öğretim elemanı görevlendirilmesi yapılamaz.  
        
       (3) 4691 sayılı kanunun 7.maddesi kapsamındaki faaliyetler için ders ile ilgili yükümlülük 
göz önüne alınmaz. 
  
       Yürürlük 
       Madde 4 - (1) Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
 
       Yürütme  
       Madde 5 - (1) Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  
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