Kadir Has Üniversitesi
Öğretim Elemanları Ders Yükleri ve
Ek Ders Ücreti ile İlgili Uygulama Esasları

1) Ders Yükü hesaplarında, 1 saat teorik ders 1 saat, 1 saat uygulama, laboratuvar veya proje ders
saati 0,5 saat olarak hesaplanır.
2) Ek ders ücreti hesaplarında sadece doktorada 3,yüksek lisansta 5, ön lisans ve lisansta ise 10 ve
daha fazla öğrencinin kaydolduğu dersler; yaz öğretiminde ise 5 ve daha fazla Tam Ücret Karşılığı
öğrencinin kaydolduğu dersler dikkate alınır.
3) Güz ve Bahar dönemlerinde ek ders ücretine hak kazanabilmek için öğretim elemanlarının en az 3
farklı ders vermesi gereklidir. Ders yükü zorunluluğu olmayan öğretim elemanları bu zorunluluktan
muaftır. Aynı dersin farklı saatlerde yapılan birden fazla şubesi varsa, bunlar “farklı ders” olarak kabul
edilir. Farklı derslerin ve farklı düzeylerde verilen derslerin birleştirilerek aynı saatte verilmesi
halinde, ek ders ücreti hesabında sadece 1 ders dikkate alınır.
4) Lisansüstü Tez Danışmanlığı için kadrolu öğretim üyelerine her öğrenci için 0,5 saat/hafta ders
yükü hesaplanır. Bu şekilde en çok 12 danışmanlık için ders yükü hesaplanır. Lisansüstü Tez
Danışmanlığı ek ders yükü hesabında sadece aktif kayıtlı öğrenciler dikkate alınır; kaydını dondurmuş
yada yenilememiş öğrenciler hesaba dahil edilmez. Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerekli
denetimlerin yapılabilmesi için lisansüstü tez danışmanlığı ek ders yükü başvuruları öğrenci ismi
belirtilerek yapılır. Bu şekilde hesaplanan ek ders yükü ve ödemeleri madde 12’de belirtilen
“ödenebilecek en çok ders yükü” hesaplaması dışında tutulur. Üniversite dışından eş-danışmanlı tezler
ders yükü hesabına dâhil edilmez. Üniversite içinden eş-danışmanlı tezler sadece birinci danışmanın
ders yükü hesabında dikkate alınır.
5) Bitirme projeleri için, dersin koordinatörlüğünü yapan öğretim elemanının ders yüküne 1 saat
eklenir. Eğer projeler dersi veren öğretim elemanınca yürütülüyorsa ve ders yükü olarak gösterilmişse,
ayrıca ek ders yükü hesaplanmaz. Bu dersler için en çok 3 saat ders yükü belirtilebilir. Ders olarak
hesaplanmayan bitirme projeleri için 5 taneye kadar ücret ödenmez. 6 ila 10 arasında 1 saat;11’den
fazla proje için 2 saat ek ders yükü hesaplanır.
6) Yaz öğretiminde öğretim elemanları için zorunlu ders yükü aranmaz.
7) Birden fazla öğretim elemanı tarafından verilen ortak derslerde ders yükü fakülte
görevlendirmelerinde belirtilen oranlarda, özel oran belirtilmediğinde ise eşit paylar olarak hesaplanır.
8) Üniversite dışında verilen dersler ve danışmanlıklar, ders yükü ve ek ders ücreti hesaplamalarında
dikkate alınmaz.
9) Üniversite dışından gelen öğretim elemanlarına final dönemlerinde ders başına 2 şer saat ek sınav
ücreti ödenir.
10) Ek ders ücret ödemeleri üniversite dışından gelen öğretim elemanlarına aylık olarak; kadrolu
öğretim elemanlarına ise her dönem sonunda toplu olarak yapılır.
11) Ek ders ücreti formları, ders yapılan ayın son gününden itibaren en geç 3 gün içinde ilgili
Dekanlıklar, Enstitüler ve Yüksek Okul Müdürlüklerince kontrol edilerek Rektörlüğe teslim edilir.
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12) Tam zamanlı öğretim elemanlarının güz ve bahar dönemlerinde zorunlu ders yükleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Görev Ünvanı
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Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
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Maaş karşılığı
Ders Yükü (saat)
0
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Ödenebilecek en çok
Ek Ders Yükü (saat)
6
6
6
6
6
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