HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
EK DERS VE SINAV ÜCRETLERİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1
Bu yönerge, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerine
ilişkin usul ve esasları düzenler. Ek ders ücreti politikası, Üniversitemizin, personelinin aidiyet ve
memnuniyet duygusunun artırılması amacıyla uyguladığı etkin ücret politikasının bir parçasıdır.
Kapsam
MADDE 2
Bu yönerge Üniversitemizin kendi öğretim elemanları ve başka yükseköğretim kurumlarından ders
vermek üzere gelen öğretim elemanlarına ödenecek olan ek ders, sınav ve danışmanlık ücretlerini kapsar.
Esaslar
MADDE 3 – (1) Öğretim elemanlarına, maaş karşılığı ders yüklerini dolduruncaya kadar ek ders ücreti
ödenmez. Maaş karşılığı ders yükü hafta içi gündüz, akşam ve hafta sonları girilen derslerle tamamlanır.
Öğretim üyelerinin ders yüklerinin tamamlanmasında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri
dikkate alınır. Haftada en fazla 6 saat karşılığı Ek Ders ücreti ödenir. Yaz okulunda yapılan dersler için
ders yükü şartı aranmaz.
(2) Her akademik yarıyıl için aylık maaş karşılığı haftalık ders yükü Profesörler için 12, Doçentler ve
Doktor Öğretim Üyeleri için 15, öğretim görevlileri için 18 saattir.
(3) Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü ve Enstitü Müdürleri için maaş karşılığı ders yükü 10
saat, diğer idari görevi olan akademisyenler için ise 12 saattir.
(4) Ders yükü ve ek ders hesaplamasına her türlü teorik veya uygulamalı ders dâhildir.
(5) Lisans Bitirme Projesi Danışmanlıklar öğrenci sayısından bağımsız en fazla 2’dir.
(6) Yüksek Lisans ve Doktora tezi ve Proje danışmanlıkları öğrenci başına 1’dir. Bunların toplam
yükü 2’yi geçemez.
(7) Final Sınav Ücreti ve Bütünleme Sınav Ücreti 1 (bir) saat üzerinden değerlendirilecektir.
(8) Ek ders ücretleri her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(9) Pedagojik Formasyon, Yaz Öğretimi ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Ders ücretleri üniversite
dışından gelen Öğretim elemanlarına ödenen ücretin ödenmesine,
Uygulama
MADDE 4 – (1) Öğretim elemanları en geç her ayın son günü akşamına kadar, o ayda vermiş oldukları
dersleri, Ek Ders Çizelgesine işler ve çizelgeyi imzalarlar. Çizelgeye öğretim elemanının girdiği bütün
dersler, final sınavları, ders niteliğindeki seminerler ile danışmanlıklar yazılır; ayrıca çizelgede ilgilinin
ders yükü de belirtilir.
(2) Ders Yükü Çizelgesi, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanınca kontrol edilerek imzalanır ve
dekanlık/yüksekokul/enstitü müdürlüğüne gönderilir. Dekanlık/müdürlük tarafından onaylanan çizelgeler
gereği için Rektörlük Makamına sunulur.
(3) Ek Ders Çizelgesindeki bilgilerin doğruluğundan öğretim elemanı, bölüm/anabilim dalı başkanları,
dekanlar/yüksekokul/enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri sorumludur.
Yürürlük
MADDE 5
Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6
Bu Yönergeyi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
DERS YÜKÜ VE EK DERS ÜCRETLERİ

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde görev
yapan öğretim elemanlarına 2014/2015 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren maaş
karşılığı girmek zorunda oldukları dersler dışında verilecek ek dersler için ödenecek saat
ücretleri aşağıdaki gibidir:

KADROLU TL/SAAT

DIŞARIDAN GELEN

Profesör

50

90

Doçent

40

80

Doktor Öğretim Üyesi

30

70

Öğretim Görevlisi

20

50

UNVANI

UNVANI

Ders Yükü Maaş Karşılığı

Rektör Yardımcısı

10

Dekan

10

Yüksekokul Müdürü

10

Enstitü Müdürü

10

Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdür Yrd.

12

Bölüm Başkanı

12

Profesör

12

Doçent

15

Doktor Öğretim Üyesi

15

Öğretim Görevlisi

18

