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2019- 2020 BAHAR  DÖNEMİ DERS YÜKÜ GİRİŞLERİ ; 

Başlangıç : 25 ŞUBAT 2020 ( SALI ) 
Bitiş : 08 MART 2020 ( PAZAR ) 

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 ; 
(13/ MART/2020) TARİHİNE KADAR (3 NÜSHA) OLARAK 

TAHAKKUK MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLECEKTİR 

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

DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÖDEMELERİ USUL VE ESASLARI 
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.  
Sınav Ücreti:  

Madde -4   
b) Ara sınavların ek ders ücreti olarak ödenebilmesi için; ara sınava ilişkin sınav çizelgesinin 

(öğrenci sayılarını belirtecek şekilde) ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir.  

c) Dönem sonu sınavlarının tahakkuklarında; sınav çizelgeleri ile birlikte sınav programı da ödeme 

emri belgesine eklenecektir.  

d) Dönem sonu sınav çizelgeleri hazırlanırken; öğrenci sayıları ve sınav saatleri yazılacaktır. Sınav 

ücretleri tahakkuk ettirilirken; aynı kodlu fakat farklı bölümlere verilen derslerin, sınav gün ve 

saatlerinin aynı olması durumunda tek bir ders olarak kabul edilecek ve toplam öğrenci sayıları ona 

göre yazılacaktır.  

e) Sınav ücretinin öğrenci sayısı da dikkate alınarak; okunacak sınav kağıtlarının bir karşılığı olarak 

düşünülmüş olması nedeniyle sınav ücreti konusunu düzenleyen 2914 sayılı Kanunun 11’inci 

maddesinin 3. fıkrası gereğince, bahsi geçen ders kelimesinden teorik derslerin anlaşılması 

gerekmekte olup, teorik ders dışında kalan faaliyetlerin sınavları dolayısıyla sınav ücreti ödenmesine 

imkan bulunmamaktadır.  

 
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
DR.ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA  
8. Madde : ……… 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.  
 

 
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. 


