
İletişim Fakültesi
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km 
TR06790 Etimesgut Ankara
t. 03122466652-53 
ilf.baskent.edu.tr

YÖK Kanunu 40/a dışında kalan, 
serbest çalışan ders saatli ücretlilerin 

bölümler tarafından tespiti

Personel Dairesine, durumlarının (haftalık ders 
saati, güz veya bahar dönemi vb.) ve iletişim 

bilgilerinin, yazıyla bildirilmesi

Rektör Yardımcılığı tarafından 
ilgili kişilerin uygun bulunması

Personel Dairesine isimleri bildirilen kişiler için, 
tam ve düzgün olarak doldurulmuş Taahhütname, 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 

asıllarının üst yazı ile (ek:1) gönderilmesi

Ders vermeye başlayan kişilere, sekreterlikler 
tarafından onaylı ders saati takip çizelgesinin 
her ders saati için takip edilerek doldurulması, 
her ayın en geç 23’üne kadar tamamlanarak, 

aylık ödemeler için İdari ve Mali İşler Dairesine 
gönderilmesi

Bildirilmiş olan kişilerin verdikleri dersler
tamamlandığında, Personel Dairesine

yazıyla bilgi verilmesi ve her eğitim öğretim
döneminde serbest statülü ders saati
ücretliler için işlemlerin tekrarlanması.

Taahhütnameleri gönderilen ilgililerin 
ders vermeye başlamadan önce sözleşme 

imzalamak üzere Personel Daire 
Başkanlığına yönlendirilmesi gerekmektedir. 

(Taahhütnamede yazan ders saat sayısı 
sözleşmesinde kullanılacaktır.)

SERBEST STATÜDE DIŞARIDAN DERS SAATİ ÜCRETİ İLE GÖREVLENDİRİLEN 
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN YAPILACAK İŞLEM BASAMAKLARI AKIŞ DİYAGRAMI



İletişim Fakültesi
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km 
TR06790 Etimesgut Ankara
t. 03122466652-53 
ilf.baskent.edu.tr

YÖK Kanunu 40/a-b-c-d kapsamında 
ve kurumlu çalışan ders saatli 

ücretlilerin tespiti

Personel Dairesine, durumlarının (haftalık ders 
saati, güz veya bahar dönemi vb.) ve iletişim 

bilgilerinin, yazıyla bildirilmesi

Rektör Yardımcılsı imzası ile ilgili kişiler için 
görevlendirme talep yazısının bağlı olduğu 

kuruma Personel Dairesi tarafından yazılması

Uygunluk yazısı

E

H

Görevlendirmenin 
uygun bulunmadığının 

bildirilmesi ve yeni 
yazışmalar yapılması

Personel Dairesine ilgili kişiler için tam ve düzgün 
olarak doldurulmuş taahütname (ek: 1) üst yazı ile 
gönderilmesi. (Uygunluk ve taahütname olamdan 

görev verilmemesi kesin kuraldır.)

Ders vermeye başlayan kişilere, sekreterlikler 
tarafından onaylı ders saati takip çizelgesinin her ders 
saati için takip edilerek doldurulması, her ayın en geç 
23’üne kadar tamamlanarak, aylık ödemeler için İdari 

ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na gönderilmesi

Tek dönemlik görevlendirmeler için her eğitim-öğretim 
döneminde Güz-Bahar görevlendirmelerinde dönem 
sonu teyit edilir. 40/a-b-c-d ve kurumlu ders saatli 

ücretliler için işlemlerin tekrarlanması.

İlgili kişilerin bağlı olduğu kurum tarafından 
görevlendirilmesinin uygun olduğuna dair 

gelen yazının Personel Dairesi tarafından ilgili 
birimlere yazı ile bildirilmesi.

40/a-b-c-d ve KURUMLU STATÜDE DERS SAATİ ÜCRETİ İLE GÖREVLENDİRİLEN 
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN YAPILACAK İŞLEM BASAMAKLARI AKIŞ DİYAGRAMI



Ek: 1
......./......./.......

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’NA;

..............-.............. Eğitim-öğretim yılı Güz/Bahar yarıyılında Üniversitenizin ......................................................
Fakültesi ...................................................... Bölümü’nde ders saat ücretli olarak aşağıda belirtilen dersleri 
vereceğim. Sosyal Güvenlik Kurumu SSK/Emekli Sandığı/Bağkur’a kayıtlıyım. 
Bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı:
İmza:

Telefon Numarası: 
T.C. Kimlik Numarası: 
Denizbank Hesap No:
IBAN:
SSK Numarası:
Emekli Sandığı Numarası:
Bağkur Numarası:
Kurumu:

Uzmanlık Alanı Ders Vereceği Birim: Dersin Adı/Kodu: Haftalık Ders Saati:


