
2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 2547 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU VE 3843 SAYILI KANUNUN EK DERSE 

İLİŞKİN MADDELERİ 

2914 sayılı Kanun  

Ek ders ücreti :  

Madde 11 – (Değişik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1)  

(Değişik birinci fıkra : 26/6/2001 - 4689/4 md.) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 

ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde 

bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü 

üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer 

faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen 

yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders 

ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen 

ders ve faaliyetler dikkate alınır.(2)  

(Değişik : 26/6/2001 - 4689/4 md.) Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları 

uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders 

yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim 

Kurulunca öğrenci sayısı gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş 

saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler 

dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin 

hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin 

hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate 

alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.  

(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, 

K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/527/21 md.) Dersi veren 

öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 

öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen 

katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında 

küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve 

bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.  

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için 

belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.  

 

 

 

 



 

 

Ek Ders Ücreti  

Unvanı Göstergesi  

——————————————————— ————————  

Profesör 300  

Doçent 250  

Yardımcı Doçent 200  

Öğretim Görevlisi ve Okutman 160  

(Beşinci fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.)  

Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati 

başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu 

şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.  

 

2547 sayılı Kanun 

  (Ek fıkra: 25/6/2009-5917/19 md.) 

Öğretim elemanlarına ise bu Kanun, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili 

diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11 inci 

maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin on katını geçmemek üzere ek 

ders ücreti ödenebilir. Ayrıca, program süresi ile sınırlı olmak kaydıyla program kapsamında 

yapılan her türlü harcamalar özel hesaptan karşılanır.  

 

Madde 40 –  

a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim 

yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü 

dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki 

yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından 

görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. 

Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim 

elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir. 

 d. (Ek:17/9/2004-5234/2 md.)(a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer 

birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek 



öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders 

vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 

geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.  

Madde 44 – (Değişik: 13/2/2011-6111/171 md.) 

ç. Bir yılda üç dönem öğretim veren yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının bu 

Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen haftalık zorunlu ders yükleri, sadece iki dönem için 

aranır. Tez danışmanlıkları hariç, üçüncü dönemde de ders vermeleri halinde, bu derslerle 

ilgili olarak kendilerine ek ders ücreti ödenir.  

e. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve 

öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine 

dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans ve lisansüstü 

uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, 

uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin 

hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla 

yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenir.  

Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim 

elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere verdikleri ders başına, 2914 sayılı Kanunun 

11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek 

üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir. 

Ders malzemelerinin hazırlanması, derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan 

verilmesi, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların 

değerlendirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretimle verilen derslere katılan öğrenci 

sayısı esas alınarak öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ile ders malzemelerinin 

hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelere 

ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan 

öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim 

elemanlarına, ders yükü dikkate alınmaksızın haftalık 10 saati geçmeyecek şekilde 2914 sayılı 

Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin dört katını 

geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 

Ek Madde 26 – (Ek : 17/9/2004 – 5234/2 md.) 

Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, verdikleri dersin kredi 

ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre, 

11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için öngörülen ek 

ders ücretlerinin beş katını, sınav ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu tarafından belirlenecek tutarda ders ve sınav ücreti 

ödenir. 



Ek Madde 27 – (Ek : 17/9/2004 – 5234/2 md.) 

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, 

bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında 

yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim 

ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav 

ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.  

19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak 2914 

sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla 

öngörülen ek ders ücretinin her halükârda on katını ve aynı maddede öngörülen sınav 

ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren öğretim  

üyelerine  ek  ders ve sınav ücreti; 3843  sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara 

göre bu program için görevlendirilen idarî personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. 

 

3843 sayılı Kanun 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi  

Madde 9 – Kendi kurumlarında yapılmakta olan normal örgün öğretimde zorunlu ders 

yükünün en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek üzere ikinci öğretimde hangi 

öğretim elemanlarının görevlendirileceğine, bölüm kurulunun görüşü dikkate alınarak, ilgili 

yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu karar verir. 

 


