
 

2018- 2019 GÜZ DÖNEMİ  

DERS YÜKÜ GİRİŞİ DUYURUSU 

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Hariç Tüm Birimler için 

 

H.U.YÖNETİM SİSTEMLERİ – BİREYSEL İŞLEMLER ÜZERİNDEN 

 

2018- 2019 GÜZ DÖNEMİ DERS YÜKÜ GİRİŞLERİ ; 

 

Başlangıç  : 12 EKİM 2018 ( Cuma ) 

Bitiş  : 24 EKİM 2018 ( Çarşamba ) 

TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. 

Ekders Ücretlerinin gecikmeden ödenebilmesi için yukarıdaki takvime uyulması önemle rica olunur  

 

DERS YÜKÜ ONAY ÇİZELGELERİ; ÇIKTI ALINIP ISLAK İMZALI VE ONAYLI OLARAK EN GEÇ (31/Ekim/2018) 
TARİHİNE KADAR TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEKTİR.(3 NÜSHA) 

 

YASAL MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ: 
T.C. Maliye Bakanlığı,Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen  esaslar doğrultusunda; 

2. Madde … 

b) DİĞER FAALİYETLER (PRATİKLER): Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar. 

1. Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, 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. 

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 yüklenmiş sayılır. 

http://www.bumko.gov.tr/TR,1032/esas-ve-usuller.html 

 

DR.ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA 

 7100 Sayılı Kanunun 8. Maddesi : 
…….. Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya 

Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan 
araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders 
görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti 
ile sınav ücreti ödenir. 
     Hükmü uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca derse girmesi uygun görülen Dr. Araştırma Görevlileri 
ile ilgili olarak H.Ü.Yönetim sistemlerinde revizyon çalışmaları devam etmekte olduğundan online giriş 
henüz yapılamamakta olup bu durumda olanlardan sadece verdikleri ders saati 12 saatten fazla 
olanların tahakkuk müdürlüklerine; ders kodu, adı-öğrenci sayıları-vize tarihleri ve haftalık program 
bilgileri ile birlikte yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

NOT:  

 Takvime uymayan bölümlerin ücretleri bir sonraki ay ile birleştirilerek ödeme yapılabilecektir.  

 Diğer yerleşkelerde ders yükü olan akademik personelimiz Ders Yükü Çizelgelerini eski biçimde olduğu 
gibi Tahakkuk Müdürlükleri'ne gönderilecektir 

http://www.bumko.gov.tr/TR,1032/esas-ve-usuller.html

