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MADDE KAPSAMINDA
USUL vE ESASLAR

Amaç ve Kapsam

MADDE

)Yükseköğretim Kanunu'nun 37. maddesine göre yapılacak görevlendirmelere
yönelik usul ve esasları belirlemektedir.
1_ ( l

Dayanak

MADDE

2_ (1)

Bu esastar,2547 SaJ,ılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37. maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3-

(l

)

Bu esaslarda geçen;

a) Öğretim elemanr : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretİm üyeleri, öğretim görevlİlerİ

ve araştırma görevlilerini.

Üniversite
c) Rektör
b)

:

Mersin Üniversitesini,

Mersin Üniversitesi Rektörünü,
ç) Harcama Yetkilisi : Harcama biriminin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle
görevIendirilen kişiyi.
d) Yönetim Kurulu : Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
z 2547 say|ıı Kanunun 37. maddesi kapsamında istenen Bilimsel GörüŞ
e)
verme, İnceleme, Proje. Araştırma, Analiz, Danışmanhk vb. hizmetleri ifade eder.
:

Hizmet

Görevlendirme

MADDE 4- (l) Öğretim elemanı, Yiikseköğretim Kanı.ınu'nun 37. maddesi kapsamında eğitim

ve öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde Üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde
görevIendirilebilir.

Teklifin Değerlendirilmesi
MADDE 5-(l ) Kişiler veya kurumlardan gelen teklif ve varsa ekİndekİ taslak sözleşmede yer alan
hususlarla birlikte, gerektiğinde ilgili birimin de görüşü alınarak Rektörlük tarafından değerlendirilecektİr.
Uygun görülmesi durumunda ilgili harcama birimine ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne bildirilir.
Sözleşme

MADDE 6-(l) Yükseköğetim Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında görevlendiımeyle ilgili

sözleşme düzenlenmesi gereken durumlarda harcama birimi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ve [http://kyk,mersin.edu.trlkys/ web adresinde yayımlanan (Dokiirnan Kodu:
MEÜ.iD.FR_224100)] sözleşme taslağında, öğretim elemanının vereceği hizmetlerin niteliği, çalışma tarih
aralığı, çalışma siiıresi. çalışma için belirlenen haftalık gün, saat, ücret ve ödeme planı belirtilir. Bu
sözleşmede hizmeti alacak kişinin&urumun ismi/unvanı, kaşesi ve yetkilinin imzası, ilgili birimin
Harcama Yetkilisinin ve ilgili Rektör Yardımcısının imzası bulunur. Rektörlük tarafindan uygun görülen

ve 20211185 sayılı karar eki
Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunun 17l1:rl202ı tarihli
sözleşmenin bir nüshası ilgili birim
görevlendirilmelere ilişkin sözleşmeler ilgililerce imzalandıktan sonra
İarafindan Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne iletilir,

ödeme ve Faturalandrrma

MADDE7-(1)Sözleşmedebelirlenenücret,ödemeplanınagörevarsahizmetsağlayrcısr
yoksa "Genel

birimin döner serTnaye hesabı
birimin döner selTnaye h"ruu,nu'yuirrrırr. Hizmet sağlayıcısı
adı, soyadı. YaPılan iŞ ve hizmetin adı
Sekreterlik Döner Sermaye Hesabına,, öğretim elemanının
belirtilerek yatırılır.
(2)YükseköğretimKanunu.nun37.maddesikapsamındaverilenbuhizmetlerkarşılığındaDöner
kişiye/kuruma fatura düzenlenir.
İşletmesi Müdür;;;; y;tırılan ücret için hizmeti alan
Sermaye
gelir olarak kaydedilen tutar, Yükseköğretim
tjl bt"., Sermaye İşıJt_"rj Müdürlüğüne
tutulur,
iı;;li ;iğ". mevzuat iüktimıeri dikkate alınarak dağıtıma tabı
Kanunu,nun 58. maddesi
""
(4)Ödemeninsözleşmedebelirlenenödemeplanınagöreyapılmamasıdurumundaverilenhizmet
derhal sonlandırıhr.

ücretin Belirlenmesi

MADDE8-(1)YfüseköğretimKanunu,nuı37.maddesikapsamındayapılacak
yönetim
birimin teklifi üzerine üniversite
görevlendirmelerde, verileceJhİr*"i. ,lişti" ücret, ilgili
yayımlanan yük^s*9ğ::,i, Kurumları
Kurulu adına. 18l06l2020t.it ıi ,. ; ı ı ss sayılı Resmi bazetedeyönetim
yönetmeıiğin
baştıkıı 9, Maddesine istinaden

;;r::#H;;;;;;H;i<;-ı.u*nriiştin

Oti"". S.*uy. İİletmesi Yürütme Kurulu taralından belirlenir,
yürürlükten l(ıldırılan Hükümler
kabul edilen
MADDE 9-(1) 31.08.202l tarihli ve 2021lI4'7 sayılı Yönetim Kur}l:_5:1T,^il"yApILAcAK
3 7. MADDE KApSAMINDA
"zs+z seŞn"ı"vurbiroelgriıı KANuNu,NLIN
kaldırılmıştır,
G6ft;;ş"p1nıvıeieng iı_işKiN uyGuLAMA ESASLAR1, yürürlükten

Yürürlük
MADDE 9-( l ) Bu Esas. Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer
Yürütme

MADDE l0-(1)

t]u Esası Mersin İJniversitesi Rektörü },ürütür,

