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T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı   : E-85483081-903.07.01-220303 23.03.2022
Konu : Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN Ek 

Ders

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 10.03.2022 tarihli ve 214053 sayılı yazınız

İlgi yazınızda, Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN ‘in 
Fakültenizde 2021-2022 eğitim – öğretim yılı bahar dönemi için 2547 sayılı Kanun' un 40/d maddesi 
uyarınca Fakülteniz Tarih Bölümünde görevlendirildiği, fakülteniz ve Sosyal Bilimler Enstitüsü dahil 
olmak üzere haftalık 51 saat dersi bulunduğu ancak bağlı bulunduğu Karabük Üniversitesinde ders 
yükünün bulunmadı belirtilmektedir. Bu bilgiler dahilinde Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN' e en fazla 
kaç saat ek ders ücreti ödenebileceği konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Öncelikle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Kurumlararası Yardımlaşma başlıklı 40 ıncı 
maddesinin (d) fıkrasında "(a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer 
birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek 
öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yükseköğretim 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."  hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 
gereğince Başka bir şehirdeki yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere öğretim elemanı 
görevlendirilebilmesi ve Kanun maddesine göre ek ders ücreti ödenebilmesi için Üniversitemiz diğer 
birimlerinden veya şehrimizdeki diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim 
elemanının bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına asgari 
ödenebilecek ek ders ücreti ile ilgili olarak ise 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' un 8 inci maddesi ile 
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36 ncı  maddesinin üçüncü fıkrası "Öğretim 
üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması 
halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle 
yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ancak 
yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders 
yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez. 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 

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.03.2022-220303



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BS98TPT3C6 Pin Kodu :84062 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/erciyes-universitesi-ebys
Bilgi için: Emel Demir

Unvanı: Mali Hizmetler Uzmanı
Adres:Erciyes Üniversitesi  Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon:+90 352  437 51 86 Faks:+90 352  437 49 36
e-Posta:strateji@erciyes.edu.tr Web:http://strateji.erciyes.edu.tr 
Kep Adresi:erciyesuni@hs01.kep.tr

2/2

ücreti ile sınav ücreti ödenir." şekilde değiştirilmiştir. Kanunun aynı maddesinin dördüncü fıkrasında ise 
"Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının 
kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı 
yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında 
verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır.  Konuyla ilgili olarak, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı' nın 15.07.2011 tarihli ve 029848 sayılı dağıtım yazısında da Öğretim elemanlarının kendi 
üniversiteleri dışında devlet veya vakıf üniversitelerinde en fazla 10 saat görevlendirilebileceğine, 
07/07/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verildiği bildirilmiştir.

Buna ek olarak, (16/9/2005 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Toplantısında 
Alınan Karar) Ders Yükü tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uygulanacak Esaslar' ın 1/a 
maddesinde "Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve 
okutmanlar için 12 saattir. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun 
bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe 
bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer 
faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının 
toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders; normal örgün öğretimde en çok 20 saat, ikinci 
öğretimde ise en çok 10 saattir." 

Kanun maddeleri ve açıklamalar çerçevesinde, Üniversitemizde ders karşılığı görevlendirilen 
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN' in 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 40/d maddesindeki şartlar sağlanmış olarak görevlendirilmesi durumunda, en fazla 10 saat 
ders vermekle yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu kişinin kadrosunun bulunduğu 
Karabük Üniversitesi' nde ders yükü bulunmaması nedeniyle Üniversitemizde vermekle yükümlü olduğu 
10 saat ders yükü de maaş karşılığı haftalık ders yüküne sayılacağı için Prof. Dr. Muhittin 
KAPANŞAHİN' e ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Murat BORLU
Rektör Yardımcısı
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