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YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULUNDAKİ GÖREVİNDEN
EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ
EK GÖREVLİ OLARAK ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ İLKELER
Son yıllarda yapılan program düzenlemeleri, temin edilen kadro sayılan ve Bölüm
yönetimlerine yapılan yorum ve verilen bilgileri değerlendiren Yabancı Diller Yüksek Okulu
Yönetim Kurulu, emeklilikten sonra EK GÖREVLİ olarak görevlendirilme koşullanna ilişkin
ekteki kararlan almıştır.
Bu kararlar 2012 Yaz Döneminden itibaren uygulanmaya başlanacak, yeni kararlar alınıncaya
değin yürürlükte olacaktır.

UYGULANMAKTA OLAN SÜREÇ
YDYO bölümlerinde Ek Görevli olarak çalışmak için başvuran bir emekli öğretim elemanının
işlemleri, YDYO Yönetim Kurulunun olumlu görüş bildiren kararından sonra mümkün olmaktadır.
2012 YAZ DÖNEMİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK SÜREÇ
BAŞVURU:
•

Bölüm Başkanlıkları her dönemden en geç 1 ay önce, bir sonraki dönem ihtiyaç duyulacak EK
GÖREVLİ öğretim elemanı sayısını BÖLÜM sayfasında duyururlar.

•

Dönemler, Güz, Bahar ve Yaz dönemleridir.

•

İlgilenen emekli öğretim elemanları verilen süre içersinde buşvurularını bir dilekçe ile Bölüm
Başkanlığı sekreterliğine yaparlar

DEĞERLENDİRME:
Yapılan her başvuru, YDYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve bir sıralama yapılır.
• Bu sıralamada çalıştıkları son 6 dönemin kümülatif öğrenci değerlendirmeleri göze alınır.
• Bölümde daha önce eğitim dışı yapılmış akademik görevler (var ise) sıralamayı etkileyebilir.
SONUÇLANDIRMA:
• Başvurular 1 ay içersinde değerlendirilir.
• YDYO Yönetim Kurulu ilan edilmiş sayıda Ek Görevli görevlendirmekle yükümlü değildir.
• Kendilerine görev önerilen ve görevi kabul eden öğretim elemanları, özlük haklan ve
formaliteler için Bölüm ve Yabancı Diller Yüksek Okulu sekreterlikleri ile iletişim kurarlar.
DÖNER SERMAYE İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ (DSİM) PROJE HAKLARI:
Ek Görevli olarak çalışmak üzere başvuracak emekli öğretim elemanlarının, DSİM Projeleri ile
ilgili aşağıdaki hususlan bilmeleri önemlidir.
• DSİM Projelerinde YDYO'nun kadrolu öğretim elemanlarına öncelik verilmesi esastır.
• Ek Görevli öğretim elemanlarından projelerde görev almak isteyenler kendi aralarında
08/09/2011 tarihli YDYO Yönetim Kurulu Kararındaki ilkeler çerçevesinde sıralanır. (Kıdem
puanı uygulanmaz; öğrenci değerlendirmeleri (ODTÜ ve PROJE) esas alınır.
Böylece sıra geldiğinde emekli Ek Görevli öğretim elemanlarına DSİM görevi verilebilir.

