
 

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanları Ders Yükleri ve Ek Ders Ücreti ile İlgili Uygulama Esasları (23.01.2013) 

            Yapılan son değişiklik 30.09.2015 tarihli Mütevelli Heyeti kararı ile kabul edilmiştir. 

  

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 veya laboratuvar 0,5 saat olarak 

hesaplanır.  

 

2) Ek ders ücreti hesaplarında sadece doktorada 3, yüksek lisansta 5, yaz öğretiminde 7, ön lisans ve 

lisansta ise 10 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. 

 

4) Tez Danışmanlığı için kadrolu öğretim üyelerine toplam 5 danışmanlığa kadar ders yükü 

hesaplanmaz; sonraki her öğrenci için 0,5 saat ders yükü hesaplanır. Bu şekilde en çok 5 danışmanlık 

için ders yükü hesaplanır. 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 üyeleri için zorunlu ders yükü hesaplanmaz. En çok 6 kredi/saat ek ders 

ücreti ödenir. Öğretim görevlileri için zorunlu ders yükü ¼, okutmanlar için ½ oranında uygulanır. 

 

7) Ders yükü zorunluluğu olmayan öğretim elemanlarına kendi istekleriyle verecekleri derslerde ilk 3 

kredi için ek ders ücreti ödenmez.  

 

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.  

 

12) Tam zamanlı öğretim elemanlarının zorunlu ders yükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

  

        Maaş karşılığı   Ödenebilecek en çok 

Görev Ünvanı       Ders Yükü (saat) Ders Yükü (saat) 

Rektör Yrd., Dekan, Enstitü ve YO/MYO Müdürü        0      6 

Bölüm Başkanı                                   6                 6 

İdari Birim Yöneticisi            6                                            6 

Öğretim Üyesi            12     6 

Öğretim Görevlisi                       15     6 

Okutman                        20     6 


