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SUNUM PLANI 
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•  SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR 
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2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi;  

•  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması 

mecburi ders yükü saati dıĢında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev 

unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüĢü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders 

programında yer alması ve fiilen yapılması Ģartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde 

ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle 

normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.  

• Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde 

her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için 

belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının 

hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz.  

• Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.  

 Ek ders ücreti, unvanlara iliĢkin göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar 

için belirlenen katsayı ile çarpımından oluĢur.  
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 Ek ders ücreti, aĢağıdaki göstergelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar 

için belirlenen katsayı ile çarpımından oluĢur. (2016 yılının birinci yarısı için aylık katsayı 0,088817 

olarak uygulanmaktadır.) Bu bağlamda; 4359 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değiĢtirilmiĢ olan 

unvanlara iliĢkin gösterge tutarları;  

• Profesör 300  

• Doçent 250  

• Yardımcı Doçent 200  

• Öğretim Görevlisi ve Okutman 160 olarak belirlenmiĢtir.  

 Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taĢıyanlardan ders saati 

baĢına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluĢlarından almakta oldukları aylıklar bu Ģekilde 

görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.  

•  Müfredat programları uyarınca normal çalıĢma günlerinde çalıĢma saatinin bitiminden ve 

saat 17.00'den sonra baĢlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarıyıl veya yaz tatillerinde yapılan 

öğretimde yukarıdaki Ģekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir.  

•  Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders 

yükü dikkate alınmaz.  
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36/3 üncü Maddesi;  

•  Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç 

bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. 

Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36/4 üncü Maddesi;  

•  Öğretim elemanlarının, ders dıĢındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez 

danıĢmanlıklarının kaç ders saatine karĢılık geldiği; kendi üniversitesi dıĢındaki devlet veya vakıf 

üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan 

öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine 

tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36/ 5 inci Maddesi;  

•  Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme 

yükümlülüğü yoktur. BaĢhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve 

bölüm baĢkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beĢ saat ders vermekle yükümlüdür.  
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/ a Maddesi; kurumlararası yardımlaĢma  

• Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim 

yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları 

takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o Ģehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders 

yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalıĢmalar 

karĢılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde baĢka bir yükseköğretim 

kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti 

ödenir.  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/ d Maddesi;  

•  (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı Ģehirdeki diğer birimlerinden veya aynı 

Ģehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması 

halinde, baĢka Ģehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim 

elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara 

göre iki katı ek ders ücreti ödenir.  
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Ġkinci Öğretimle ilgili 94/5593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

3843 sayılı Yasanın 10 uncu Maddesi gereğince 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında;  

•  Ġkinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuĢ olan 

öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için, dolduramamıĢ olan öğretim elamanlarına 

bu yükün doldurulmasından sonra vermiĢ oldukları her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu'nun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarıyıl ve yıl 

sonu sınavları için verilecek ücretlerin birer katı fazlasıyla ödeneceği düzenlenmiĢtir.  

 Bu çerçevede; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre 

Yüksek öğretim Kurulu BaĢkanlığı Genel Kurulunun 16.09.2005 tarihli Toplantısında belirlenen “Ders 

Yükü Tespitinde ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” doğrultusunda uygulama birliğinin 

sağlanması için aĢağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüĢtür  

 a) MaaĢ karĢılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri 

ve okutmanlar için 12 saattir. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dıĢında gerek kadrosunun 

bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe 

bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer 

faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması Ģartıyla öğretim elemanının 

toplam olarak ücret karĢılığı verebileceği ek ders; Normal örgün öğretimde en çok 20 saat, Ġkinci 

öğretimde ise en çok 10 saattir.  7 
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b) Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, 

haftalık ders yükünü doldurmuĢ olmak koĢulu aranmaz.  

 c) Rektör, rektör yardımcılığı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders 

yükü zorunluluğu aranmaz, dekan, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ile baĢhekim ve bölüm 

baĢkanlarının haftalık ders yükü öngörülen ders yüklerinin yarısı kadardır.  

•   Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm baĢkanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununda belirtilen Ģekilde usulüne uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz 

konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz.  

 d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti 

karĢılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.  

 Lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) tez 

danıĢmanlığı, her bir öğrenci için, 1 saat/ hafta ders yüküdür. Ancak bir öğretim üyesinin 

lisansüstü eğitim tez danıĢmalıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/ hafta’yı geçemez. 

Lisansüstü eğitim tez danıĢmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karĢılığı ders görevi verilen 

emekli öğretim üyeleri dahil) öğrencinin danıĢmanlığına (ders ve tez dönemleri için) ilgili Yönetim 

Kurulunca atandığı tarihte baĢlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği 

tarihe kadar devam eder.  
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 Hafta ve bayram tatili, yarıyıl ve yaz tatillerinde veya normal çalıĢma saatleri dıĢında 

yürütülen uzmanlık alan dersleri, tez danıĢmanlığı, ara sınavlarla ilgili faaliyetler için zamlı ek ders 

ücreti ödenmez.  

     HAFTALIK DERS YÜKÜ DENKLĠKLERĠ  

PROFESÖRLER  10  

DOÇENTLER 10 

YARDIMCI DOÇENTLER  10 

ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ 

VE OKUTMANLAR  

12 

ĠDARĠ GÖREVĠ VAR ĠSE 

REKTÖR, 

REKTÖR 

YARDIMCISI, 

DEKAN, MÜDÜR  

 

0 

DEKAN 

YRD./MÜDÜR 

YRD.  

 

5 

BÖLÜM BġK. VE 

BAġHEKĠMLER  

 

5 
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DERS YÜKÜ VE EK DERS SAATLERĠ TABLOSU  
Maksimum Ek Ders Saatleri 

Görev  
Ünvanları 

Haftalık 
Ders yükü 

Normal Örgün Eğitim 2.Örgün Eğitim Toplam Genel  
Toplam Mecburi İstekli İstekli 

Prof. 10 2 18 10 30 40 

Doç. 10 4 16 10 30 40 

Yrd.Doç. 10 8 12 10 30 40 

Öğr.Gör. 12 12 8 10 30 42 

Okutman 12 12 8 10 30 42 

Haftalık Ders Yükü Denklikleri  

• Haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak Ģartıyla aĢağıdaki 

denklikler esas alınır. Öğretim elemanın eğitim - öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler 

olmak üzere iki grupta toplanır.  

• Her bir dersi (uzmanlık alan dersleri dahil) sadece teorik veya sadece uygulama olarak 

kategorize etmek mümkün olmadığından ve bazı derslerin hem teorik hem de uygulama bileĢeni 

bulunabileceğinden derslerin içerikleri ve teorik/uygulama bileĢenleri üniversite senatolarınca 

belirlenir ve üniversite kataloglarında duyurulur. 

• Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca üniversitelerin tıp veya diĢ hekimliği fakülteleri bünyesinde 

yürütülen uzmanlık eğitimlerinde, Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonlarınca belirlenen 

müfredata uygun olarak Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenen ve Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan haftalık ders programı esas alınır.  
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a) Teorik Dersler  

•  Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiĢ, öğrenciye hitap eden, 

öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne 

eĢ değerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta 

yeterlik) düzeyde açılabilir. Benzer tez konularında çalıĢan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere 

uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koĢulları sağlamak kaydıyla bu 

kapsamda değerlendirilir.  

• Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danıĢmanının atandığı tarihte baĢlar ve 

Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler 

yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir  

b) Diğer Faaliyetler  

•  Teorik dersler dıĢındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar. 

  

1- Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiĢ, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif 

olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi 

klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders yüküdür.  
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2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, 

öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat /hafta 

uygulamalı ders yükü yüklenmiĢ sayılır.  

DERS TELAFĠ ÜCRETĠ  

 Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık 

ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde 

anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve yürütülen faaliyetler için, Yönetim 

Kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği prosedüre göre haftalık ders programında 

yapacağı değiĢiklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas alınarak ( 2914 sayılı Kanunun 11 inci 

maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak ve anılan maddenin son 

fıkrası hükmüne göre herhangi bir fazla ödemeye yol açmamak üzere) ek ders ücreti ödenir.  

 BoĢ geçen derslerin, müfredat programında değiĢiklik yapılmaksızın ilgili öğretim elemanı 

yerine bir baĢka öğretim elemanı tarafından telafi edilmesi halinde, ek ders ücreti bu dersleri fiilen ve 

bizzat veren öğretim elemanına (2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti 

ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak kaydıyla) ödenir.  
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Ek ders ücreti, aĢağıdaki göstergelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için 

belirlenen katsayı ile çarpımından oluĢur (01.01.2016 tarihinde uygulanması gerekecek katsayı 

0,088817)  

UNVAN GÖSTERGE * KATSAYI BÜRÜT TUTAR 

Profesörler 
300* Maaş katsayısı 

300*(0,088817) 26,65 

Doçentler 
250*Maaş katsayısı  

250*(0,088817) 22,2 

Yardımcı Doçent 
200*Maaş katsayısı  

200*(0,088817) 17,76 

Öğretim Görevlisi ve  
 Okutmanlar 

160*Maaş katsayısı  
160*(0,088817) 14,21 

EK DERS YÜKLERĠ  

ÜNVAN 
Normal  
Ek Ders  

Göstergesi 

2914/ 11 Md.  
3843 /10 Md.  

94/5593 BKK) * (ikinci Öğretim) 
2547/40–d mad 

(İl Dışından Gelenler) 

Profesörler 300 300*2*60%=960 300*2=600 

Doçentler 250 250*2*60%=800 250*2=500 

Yardımcı  
Doçentler 200 200*2*60%=640 200*2=400 

Öğretim Görevlisi 
 ve Okutmanlar 160 160*2*60%=512 160*2=320 
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2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilme (1)  

•  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesinde “Kanun uyarınca atanmıĢ 

öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuların 

eğitim-öğretim ve uygulamaları için , kendi uzmanlık alanlarındaki çalıĢma ve eserleri ile tanınmıĢ 

kiĢiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler” denilmektedir.  

•  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti 

karĢılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu 

aranmaz. Ders saati ücreti karĢılığı kurum içi ve kurum dıĢı personeli olarak görevlendirilen öğretim 

görevlilerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesine göre normal örgün 

eğitimde, haftalık ders yükü de ilave edilerek (öğretim görevlisi için 12 + 20 = 32 saat) 32 saati 

geçmemek üzere, II.Öğretimde de 10 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir  

2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilme (2)  

•  5510 sayılı Kanunun 4/a maddesinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla iĢveren 

tarafından çalıĢtırılanlar sigortalı sayılacağı öngörüldüğünden, 4/a kapsamında sigortalı çalıĢan 

kiĢinin ek ders karĢılığı günlük çalıĢma süresi 5 saatten az ise çalıĢtığı saatler toplanarak 7,5 

bölünmesi sonucu küsurat tama iblağ edilerek tespit edilen gün üzerinden Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.  
14 



HİTİT 2016 

 Bir kiĢi aynı anda hem 4/a, hem de 4/b kapsamında sigortalı olması mümkün olmadığından 

4/b kapsamındaki çalıĢmalarından dolayı sigorta primi kesilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilme Sigorta  

•  7,5 saatlik çalıĢma süresinin yalnızca bir veya birkaç saatinde çalıĢan bir sigortalının o 

aydaki toplam çalıĢma süresinin 7,5 saatlik günlük çalıĢma süresine bölünmesiyle o ay ki prim ödeme 

gün sayısının bulunması, örneğin, günde 2 saat çalıĢan ve buna göre ücret alan bir sigortalının ayda 

30 X 2 = 60 saat çalıĢması olacağından 7,5 saatlik çalıĢma süresinin tam gün sayılmasıyla aylık prim 

ödeme gün sayısının 60 : 7,5 = 8 olarak kabul edilmesi ve prim belgelerinin de 8 gün üzerinden 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

•  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücret 

karĢılığı görevlendirmelerde;  

• Rektörlük oluru,  

• Ders yükü tablosu  

• Diploma fotokopisi, uzmanlık belgesi fotokopisi “Ödeme Emri Belgesi” ne eklenecektir.  

2547 sayılı Yasanın 31 inci Maddesi Gereğince Görevlendirilme (3)  
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EMEKLĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ SÖZLEġMELĠ OLARAK GÖREVLENDĠRĠLMESĠ  

•  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun Emekli Öğretim Elemanlarının 

SözleĢmeli Ġstihdamı 17 nci maddesinde “Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T.C. 

Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaĢını doldurmak suretiyle 

emekli olmuĢ öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaĢ kaydı aranmaksızın 

sözleĢme ile çalıĢtırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar 

dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir” denilmektedir.  

•  Emekli öğretim üyelerinin 67, emekli öğretim görevlileri ve okutmanların ise 65 yaĢını 

doldurdukları tarihe kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31 inci maddesine göre ders saati 

baĢına ücret ödenerek görevlendirilebilirler, akademik unvanlarına bakılmaksızın ek ders ücreti 

160 ek ders göstergesi üzerinden ödenir.  

EMEKLĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ SÖZLEġMELĠ OLARAK GÖREVLENDĠRĠLMESĠ  

• Emeklilik yaĢını dolduran öğretim elemanları sözleĢmeli olarak görevlendirilebilirler. Bakanlar 

Kurulunun 04.11.1983 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının SözleĢmeli 

Olarak ÇalıĢtırılması Esaslarına ĠliĢkin Kararın 4 üncü maddesine göre, sözleĢmeli öğretim 

elemanlarına sözleĢme ücreti dıĢında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleĢmelere bu 

konuda hüküm konulamaz denilmektedir.  

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 inci maddesine göre sözleĢmeli olarak görevlendirilen 

emekli öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti ödenemez 16 
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YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEMESĠ (1)  

•  Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peĢin olarak okul adına kamu 

bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar idarece 15 gün içinde ilgili Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Muhasebe Birimi hesabına yatırılır.  

•  Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine 

bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla %70 i yaz 

okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenir.  

YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEMESĠ (2)  

•  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesi hükümleri dikkate 

alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim 

elemanlarına; unvanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir. Ancak, öğretim 

elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; anılan maddenin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar 

itibariyle öngörülen ek ders ücretlerinin beĢ katını, sınav ücreti de aynı maddede öngörülen sınav 

ücretinin üç katını geçemez.  

17 
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YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEMESĠ (3)  

•  Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenen miktarın toplamı, kaydolunan 

özel ödeneğin %70’ ini hiçbir Ģekilde geçmeyecek ve öğretim elemanlarına özel ödeneğin yeterli 

olmadığı gerekçe gösterilerek Kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araĢtırma projesi, vakıf, dernek 

ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.  

•  Üniversitece, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması 

halinde bu hükümler uygulanmaz.  

YAZ OKULU EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEMESĠ (4)  

• Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık ders yükü 

aranmayacaktır.  

 

• Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla verebilecekleri ücretli azami ders saati, 2914 

sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirlenen ödenebilecek ek ders 

saatinin toplamı öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati geçmeyecektir.  

 

• Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dıĢındaki öğretim elemanlarının (öğretim 

yardımcıları sınıfında bulunanlar) yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve bunlara 

ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.  
18 
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EK DERS ÜCRETLERĠNĠN ÖDENMESĠ   

• Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinin ( c ) bendinde, 2914 

sayılı Yasanın 11 inci Maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin ödenmesinde 

ödeme emri belgesine;  

 - Ek Ders Ücret Bordrosu  

 -Ek Ders Ücreti Puantaj Çizelgesi  

 -Banka Listesi  

 -Her öğretim döneminin ilk ayında ders yükü dağılımını gösteren onay,  

 -Akademik takvim (Programda değiĢiklik halinde onay yeniden alınır.), eklenmesi 

düzenlenmiĢ bulunmaktadır.  

• Muhasebe yetkililerince ön mali kontrole tabi tutulan ek ders ücretlerine iliĢkin hata veya eksik 

bulunması halinde ödeme yapılamaz ve ödemeye zorlanamaz. (Muhasebe Yetkililerin Eğitimi, 

Sertifika Verilmesi ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Ödeme Emri belgesi ve 

ekleri üzerinde yapılacak kontroller Madde: 29)  

• Ödeme Emri Belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler, muhasebe birimine geliĢ tarihinden itibaren, en 

geç dört iĢ günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleĢtirilerek tutarları ilgililerin banka 

hesabına aktarılır.(Madde:30 Ödeme öncesi kontrol süresi)  
19 



HİTİT 2016 

ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠMDE EK DERS ÜCRET ÖDENMESĠ 

• 3843 sayılı Yasanın 12 nci Maddesi gereğince, ikinci öğretimde öğrencilerin eğitim – öğretimin 

karĢılığı ödeyecekleri ücretlerden Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı hesabına yatırılan 

tutarlardan elde edilen gelirlerin en fazla %70’i ikinci öğretimde ders vermekle görevlendirilen 

öğretim elemanlarının ders ve sınav ücretleri karĢılığı ödenebilir.  

 Ayrıca bu tutardan ikinci öğretimde görev yapmakta olan idari personel ile akademik 

personelin fazla mesai ücretleri de %70’lik dilim içerisinde kalınmak suretiyle ödenebilecektir.  

• Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenebilecek miktarın toplamı, kaydolunan 

ödeneğin %70’ini geçemeyeceğinden öğretim elemanlarına, kurum bütçesinden, döner 

sermaye, bilimsel araĢtırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; 

herhangi bir ödeme yapılamaz.  

20 
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EK DERS SÜRECĠ  

1-Akademik Birim Yönetim Kurulu kararı (Eğitim -Öğretim baĢlamadan önce alınması gerekir.)  

3-Akademik birim organları tarafından öğretim elemanlarının ders programlarının hazırlanması ve ilan 

edilmesi.  

4-Öğretim elemanlarının ders bildirim formlarını doldurmaları ve Ġdareye teslim etmeleri.  

2-Yönetim Kurulunda öğretim üyelerinin sıralaması öncelikle kadrolu öğretim üyeleri, diğer 

Yükseköğretim Kurumu öğretim üyeleri, öğretmenler ve serbest öğretim elemanları Ģeklinde olmalıdır.  

5-Öğretim elemanlarının görevlendirme yazıları, ders yükü yazıları ve izin, geçici görev, rapor 

durumlarının belgelenmesi gerekir.  

6-Puantaj hazırlanması.  

7-ÇeĢitli ödemeler bordrosu hazırlanması.  

8-Banka listesi hazırlanması.  

9-Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması.(Harcama yetkilisi ile gerçekleĢtirme görevlisinin imzalaması)  

10-Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına teslimi.  

21 
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SINAV ÜCRETĠ  

 Dersi veren öğretim elemanına, her ders için ayrı 

ayrı olmak üzere, yarıyıl ve yıl sonu genel sınav dönemlerinde 

her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının memur aylık 

katsayısı (2016 yılı ilk 6 ayı 0,088817) ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının 

göz önüne alınmasında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 

öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve 

bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.  

 Sınavın dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaması halinde sınav ücreti 

ödenmez. (Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar-16/09/2005-

Md.4/2)  

22 
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SINAV ÜCRETİ TABLOSU 
ÖĞRENCİ  

SAYISI 
NORMAL ÖĞRETİM 

 GÖSTERGESİ 
TUTARI 

İKİNCİ ÖĞRETİM 
GÖSTERGESİ 

TUTARI 

0-50 300                      (300*0,088817) 26,6451 300*2                        (600*0,088817) 53,2902 

51-100 600                      (600*0,088817) 53,2902 600*2                      (1200*0,088817) 106,5804 

101-150 900                      (900*0,088817) 79,9353 900*2                     (1800*0,088817) 159,8706 

151-200 1200                 (1200*0,088817) 106,5804 1200 *2                   (2400*0,088817) 213,1608 

201-250 1500                 (1500*0,088817) 133,2255 1500*2                   (3000*0,088817) 266,451 

251-300 1800                 (1800*0,088817) 159,8706 1800 *2                   (3600*0,088817) 319,7412 

301-350 2100                 (2100*0,088817) 186,5157 2100*2                   (4200*0,088817) 373,0314 

351-400 2400                 (2400*0,088817) 213,1608 2400*2                   (4800*0,088817) 426,3216 

401-450 2700                 (2700*0,088817) 239,8059 2700*2                   (5400*0,088817) 479,6118 

451-500 3000                 (3000*0,088817) 266,451 3000 *2                 (6000*0,088817) 532,902 

23 
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HARCAMA BĠRĠMLERĠNDEN TALEPLERĠMĠZ 

1-  Birimimize gelen evraklar teslim tutanağıyla birlikte teslim edilmeli, üzerinde tarih olmalıdır. 

 

2-  Özellikle ilçelerden gelen evrakların birimimize ulaĢıp ulaĢmadığının teyit edilmesi için ilgili memur 

arkadaĢla iletiĢime geçilmelidir. 

 

3- Evraklar birimimize gönderilmeden önce imza eksikliği veya evrak eksikliği var mı kontrol edilmelidir.  

24 
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TEŞEKKÜRLER…  
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