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İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAM VE KISMİ ZAMANLI ÖĞRETİM 

ELEMANLARININ DERS YÜKLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ VE EK 

GÖREVLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 

 
 

(Üniversite Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 2021/21-04 sayılı kararı ve  

Mütevelli Heyetinin 28.09.2021 tarih ve 2021/08-3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM   

MADDE 1- Bu esasların amacı ve kapsamı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde: 

(1) 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre ataması yapılarak ya da aynı Kanun’un 

31 inci maddesi uyarınca atama yapılmaksızın sözleşmeli olarak tam zamanlı istihdam edilen 

öğretim elemanlarının ders yükleri ile ek ders ücretlerini, 

(2) 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 40. maddesinin (a) ve (d) fıkralarına göre 

ders saati ücreti karşılığında ders veren kısmi zamanlı öğretim elemanlarının ders ücretlerini, 

(3) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde görevli rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan 

yardımcısı, yüksekokul ve enstitü müdürü, bölüm başkanı ve araştırma merkezi müdürü gibi ek 

görevleri yapan kişilerin ders yükü ile bu görevler karşılığında ödenecek ek görev ücretlerine 

ilişkin hususları düzenlemektir. 

TANIMLAR 

MADDE 2- Bu Esaslarda geçen; 

(1) AGEP: İstekli ve yetenekli öğrencileri akademik yönden desteklemek ve bilimsel 

yetkinliklerini artırmak için mevcut ders programlarına ilave olarak hazırlanan programı 

(2) Bitirme Tezi: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans öğrencilerinin hazırlamak 

zorunda oldukları bitirme tezini/projesini, 

(3) Ders Yükü: Tam zamanlı öğretim elemanının güz ve bahar dönemlerinde vermesi 

gereken haftalık teorik ders saatleri ve/veya eşdeğeri olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

toplamını,  

(4) Ek Ders: Tam zamanlı öğretim elemanının maaş karşılığı verdiği zorunlu dersler 

dışındaki teorik veya uygulamalı dersleri, 

(5) Ek Görev: Bir öğretim elemanının asli görevi olan öğretim elemanı olma görevine 

ilave olarak yüklendiği görevi, 

(6) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yönetim Kurulunu, 
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(7) Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı: 1 inci maddenin 2. fıkrasında belirtilen öğretim 

elemanlarını,  

(8) Mütevelli Heyeti: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

(9) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi rektörünü, 

(10) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu, 

(11) Tam Zamanlı Öğretim Elemanı: 1 inci maddenin 1. fıkrasında belirtilen öğretim 

elemanlarını,  

(12) Teorik Dersler: Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, 

öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

(13) Tez Danışmanı: Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında bitirme tezi, 

yüksek lisans ve doktora tezi danışmanlığı görevini üstlenen kişiyi, 

(14) Uygulamalı Dersler: Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, 

öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin 

uygulamalarını,  

(15) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,  

ifade eder.  

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

MADDE 3- (1) Lisans ve lisansüstü programlarında görevli öğretim üyelerinin haftalık 

ders yükü 12 saat, öğretim görevlilerinin haftalık ders yükü ise 15 saattir.  

(2) Lisans ve lisansüstü programlarında ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının 

ders ücretleri hesaplanırken, güz ve bahar dönemlerinde derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri 

arasındaki süreler içinde fiilen girdikleri ders saati esas alınır; ancak ara sınav dönemi ders 

dönemi gibi kabul edilir; sınavlar (ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav) 

için ayrıca ücret ödenmez.  

(3) Lisansüstü tez danışmanlıklarıyla ilgili ders yükü hesaplanırken, güz ve bahar 

dönemlerinde derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki sürelerle sınırlı olmak kaydıyla, 

her bir öğrenci için 1 saat / hafta ölçüsü esas alınır ve ders ücretleri öğrenci sayısı 0.5 katsayısı 

ile çarpılarak hesap edilir ve küsurlar tama dönüştürülür. Bunların dışındaki sürelerde 

danışmanlık ücreti tahakkuk ettirilmez. Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem 

projesi danışmanlığı için de aynı uygulama yapılır. Lisansüstü tez danışmanlığı görevinin 

başlama ve bitiş tarihleri hakkında Enstitü Yönetim Kurulu kararı esas alınır. Ancak 

danışmanlık ücreti, ders aşamasını izleyen öğretim yılından itibaren ve tez kaydını yaptırmış 

olması şartıyla yüksek lisans öğrencisi için en çok dört yarıyıl, doktora öğrencisi için en çok on 

yarıyıl tahakkuk ettirilebilir. 

(4) Bitirme Tezi dersi kapsamındaki danışmanlık, öğrenci sayısı 1-5 arasında bir saat, 

daha fazlaysa iki saat ders yükü sayılır. 
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(5) Sosyal Hizmet Bölümünde öğrencilerin “SHB 301 Araştırma Uygulaması I”, “SHB 

302 Araştırma Uygulaması II”, “SHB 401 Sosyal Hizmet Kurumunda Uygulama” ve “SHB 402 

Uygulama ve Seminer Dersi” derslerinde öğrenci sayısı 1-5 arasında ise bir saat, daha fazlaysa 

iki saat ders yükü sayılır. 

(6) Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Pedagojik Formasyon dersi okul 

uygulamasında danışmana bağlı öğrenci sayısı 1-5 arasında ise bir saat, daha fazlaysa iki saat 

ders yükü sayılır. 

(7) Rektörün ders yükü yoktur; ders vermesi ve lisansüstü tez danışmanlığı yapması 

halinde kendisine 8 inci fıkrada belirtilen ölçüyle sınırlı olarak ek ders ücreti ödenir. Rektör 

yardımcısı, dekan ve enstitü müdürünün ders yükü 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilenlerin 

yarısı, yüksekokul müdürü, dekan yardımcısı, enstitü müdür yardımcısı ve bölüm başkanının 

ders yükü dörtte üçü kadardır. Hazırlık birim yöneticilerinin ders yükü ise birimin özelliğine 

göre Rektör tarafından belirlenir. Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm 

başkanlığına Yükseköğretim Kanunu’nda belirtildiği şekilde usulüne uygun olarak yapılan 

vekâleten görevlendirmeler haricinde, söz konusu görevlerin geçici görevlendirme ile vekaleten 

yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz. 

(8) Akademik unvan ve idari görev farkı gözetilmeksizin öğretim elemanlarına, ders 

yükünün üzerinde ders vermeleri halinde öğretim üyeleri için haftada en fazla 18 saate kadar, 

öğretim görevlileri için 15 saate kadar ek ders ücreti ödenir. 

(9) Üniversitede tam zamanlı olarak istihdam edilen öğretim elemanlarının ek ders 

ücretleri, unvanlarına göre 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen saat ücretleri 0.75 

katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. 

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

MADDE 4- (1) Kısmi zamanlı öğretim elemanlarına, akademik unvanlarına göre saat 

başı net ödenecek ücretler, her öğretim yılı başında Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı 

ile belirlenir.  

(2) Lisans ve lisansüstü programlarında ders veren kısmi zamanlı öğretim elemanlarının 

ders ücretleri hesaplanırken, güz ve bahar dönemlerinde derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri 

arasındaki süreler içinde fiilen girdikleri ders saati esas alınır; ancak ara sınav dönemi ders 

dönemi gibi kabul edilir; sınavlar (ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav) 

için ayrıca ücret ödenmez.  

(3) Kısmi zamanlı öğretim elemanlarının fiilen yaptıkları lisansüstü tez 

danışmanlıklarıyla ilgili ders yükü hesaplanırken, güz ve bahar dönemlerinde derslerin 

başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki sürelerle sınırlı olmak kaydıyla, her bir öğrenci için 1 saat 

/ hafta ölçüsü esas alınır ve ders ücretleri öğrenci sayısı 0.5 katsayısı ile çarpılarak hesap edilir 

ve küsurler tama dönüştürülür. Bunların dışındaki sürelerde danışmanlık ücreti tahakkuk 

ettirilmez. Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem projesi danışmanlığı için aynı 

şekilde uygulama yapılır. Lisansüstü tez danışmanlığı görevinin başlama ve bitiş tarihleri 

hususunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı esas alınır. Ancak danışmanlık ücreti, ders aşamasını 

izleyen öğretim yılından itibaren ve tez kaydını yaptırmış olması şartıyla yüksek lisans 

öğrencisi için en çok dört yarıyıl, doktora öğrencisi için en çok on yarıyıl tahakkuk ettirilebilir. 
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(4) İlgili Enstitü Müdürlüğü tarafından Rektörlük onayı alınmak şartıyla ikinci 

danışman atanabilir. Bu durum birinci danışmanın ders yükü hesabını etkilemez. İkinci 

danışmanın ücreti ayrıca hesaplanır.  

 

ÖZEL DURUMLAR  

MADDE 5- (1) Kontenjanlarının tamamı ücretli olup tamamen mesai saatleri dışında 

uygulanan lisansüstü programlarında verilen dersler tam zamanlı öğretim elemanlarının ders 

yüklerinin dışında sayılır ve saat ücretleri tam kat sayı ile çarpılarak hesaplanır. Bu kapsamda 

yürütülen tez danışmanlıkları ise ders yüklerine dahil edilir.  

 (2) Aşağıda belirtilen etkinliklerin tahakkuk işlemleri ise yukarıdakilerden ayrı 

prosedürlere tâbidir: 

(a) Üniversiteye bağlı merkezlerdeki ders, kurs vb. etkinlikler, 

(b) Arapça, İngilizce ve Türkçe hazırlık birimlerindeki eğitim-öğretim etkinlikleri, 

(c) Lisans ve lisansüstü programları dışında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci 

Danışmanlığı Yönergesi çerçevesinde yapılan ders, seminer vb. etkinlikler. 

(3) AGEP kapsamında ders, seminer vb. etkinlikler için tam zamanlı öğretim 

elemanlarına ücret ödenmez, kısmi zamanlı olanlara ise normal ders ücreti tahakkuk ettirilir. 

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 6- Bu Esaslar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip 

Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra Rektörlük tarafından uygulanır.  

 


