
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
DÖNER SERMAYE GELİRİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN 

DAĞITILMASINDA 
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

(PEDAGOJİK FORMASYON ÖDEMELERİ) 
 

 
Amaç ve Kapsam  
 
MADDE 1 – Bu Usul ve Esaslar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Personeline Döner Sermaye 
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esasları’nın eki 
ve tamamlayıcı bir cüzü niteliğindedir. Bu Usul ve Esaslar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen pedagojik formasyon eğitim sertifika 
programları neticesinde elde edilecek gelirin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esasları 
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Dayanak  
 
MADDE 2 - Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci Maddesi’ne, 
18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim 
Kurumlarından Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu Maddesi’ne, Yükseköğretim 
Kurulu Genel Kurulu tarafından kabul edilen 27.01.2014 tarihli “Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Pedagojik 
Formasyon Eğitim Sertifika Programı Yönergesinin 14 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Sertifika Programlarının Açılması  
 
MADDE 3 – 
 (1) Pedagojik Formasyon Sertifika Programları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Pedagojik 
Formasyon Eğitim Sertifika Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde ve Üniversitenin 
yetkili organları tarafından belirlenen kural ve kontenjanlara göre gerçekleştirilir. 
(2) Sertifika programının duyurusu; öğrenci kontenjan sayıları, programın gelir ve giderini 
gösterir bütçe, ücretler, taksitlendirme, tahsilat programı, indirimler vb. mali hususların 
kontrolü için ilan yayınlanmadan önce Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bilgi verilir.  
 
Tahsilat  
 
MADDE 4 – (1) Sertifika programı ücretleri, ilanda belirtilen takvime uygun olarak Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.   
(2) Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilere ders başladıktan sonra, kendi talepleri ile 
programdan ayrılmaları durumunda ücret iadesi yapılmaz.  
(3) Tahsilatın yapılamaması veya eksik yapılması durumunda, gerçekleşen tahsilat miktarı 
üzerinden ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde yapılan tahsilatı geçemez.  
(4) Hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak 
ek ödeme aylara bölünerek yapılır. Sertifika programının yürütülmediği aylarda hiçbir ad 
altında ek ödeme yapılmaz.   
 
Katkısı Olanların Bildirilmesi  



 
MADDE 5 – Ay içinde gerçekleşen Pedagojik Formasyon Sertifika Programı faaliyetlerine 
ilişkin ders programı, aylık tahakkuk listesi, aylık ders saati cetveli ve benzeri belgeler, Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından üst yazı ekinde, elektronik belge yönetim sistemi 
üzerinden, Döner Sermeye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.  
(2) Pedagojik Formasyon Birimi tarafından Pedagojik Formasyon Sertifika Programında 
hizmet vermeleri neticesinde katkı payına müstehak olan kişilerin; T.C. kimlik numarası, banka 
adı, banka şubesi, banka İBAN numarası ve süregelen gelir vergisi matrahları yazı ekinde 
Döner Sermeye İşletme Müdürlüğüne bildirilir.  
 
Kesintiler 
 
MADDE 6 – (1) Tahsil edilen hizmet bedelinden; 

- %1 Hazine Payı, 
- %5 Bilimsel Araştırma Projeleri Payı, 
- %30 Üniversitenin mal ve hizmet alımları, her türlü bakım-onarım, kiralama devam 

etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar için pay 
ayrılır.  

(2) Sertifika programının yürütülmesi için zaruri olan ihtiyaçlar ve giderler, yukarıdaki 
fıkraya ek olarak tahsil edilen ücretten kesilir.  
 

Yapılacak Personel  
 
MADDE 7 –   

Pedagojik formasyon sertifika programı kapsamında tahsil edilen gelirden aşağıda yazılı 
görevlilere ek ödeme yapılır.  

- Öğretim Elemanı: Sertifika programında fiili olarak ders veren görevli öğretim elemanı. 
- Danışman: Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde danışmanlık yapan 

Üniversitemiz mensubu öğretim üyesi.  
- Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından, bu iş için görevlendirilen İl Milli Eğitim Müdürü yardımcılarından birini.  
- Uygulama Okul Müdürü: Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin 

verildiği okul müdürü. 
- Okul Uygulama Koordinatörü: Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin 

verildiği okul müdür yardımcısı. 
- Rehber Öğretmen: Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmeni. 
- Pedagojik Formasyon Birimi Görevlileri: Pedagojik Formasyon Sertifika Programında 

idari görev alan akademik personel.  
 
Ders Ücretleri 
 
MADDE 8 – (Değişik  04.10.207 tarih ve 2017/26-02 sayılı karar) 
 
(1) Mesai İçi  
a) Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aylık 
için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. 
Prof.                                                 300 
Doç.                                                 250     
Yrd. Doç.                                         200 
Öğretim Görevlisi – Okutman         160 



b) Döner Sermaye Yürütme Kurulu, 1 inci fıkradaki oranları 3 katına kadar artırmaya 
yetkilidir. 
 
(2) Mesai Dışı 
a) Formasyon ödemelerinde 2914 sayılı Kanunun 11. Maddesi gereği, Mesai dışı ve hafta 
sonu, tatillerde aşağıda gösterilen ek puan göstergeleri uygulanır. 
 
Profesör 960  
Doçent 800  
Yardımcı Doçent 640  
Öğretim Görevlisi ve Okutman 512 
 
 
b) Pedagojik Formasyon 2.öğretim ek ders ücretleri, yıllık formasyon gelirlerinin yüzde 59 
kısmımı geçmemek üzere Döner Sermaye Yürütme Kurulu kararı ile en çok iki katı kadar 
artırılabilir. 
 
Ders Dışı Faaliyetlerin Ücretlendirilmesi 
 
MADDE 9 – 
 (1) Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde görev yapan Milli Eğitim 
Bakanlığı Personeline, “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine ilişkin Karar”ının 28 inci maddesinde kapsamında ödeme yapılır.  
(2) Pedagojik Formasyon Sertifika Programında ders dışı görev yapan, Pedagojik 
Formasyon Birimi görevlilerinin tamamına aylık toplam otuz saati geçmemek üzere ders 
ücreti ödenebilir.   

 
Sınırlar 
 
MADDE 10 –  
(1) Pedagojik Formasyon Sertifika Programları kapsamında yapılacak ek ödemelerin 
toplam tutarı elde edilen gelirin %50’sini geçemez.  
(2) Bir akademik personele, bir ay içinde en fazla (Ders ücreti, danışmanlık ücreti,  
Pedagojik Formasyon Birimi Görevli ücreti)  30 saat ders ücreti ödenebilir. Döner Sermaye 
Yürütme Kurulu kararı ile bu miktar iki katına kadar arttırılabilir.  
(3) Program bütçesi kapsamında yapılacak giderler dönem başında bildirilen tutar dikkate 
alınarak gerçekleştirilir. 
  
Yürürlük 
 
MADDE 11 –  
(1) Bu Usul ve Esaslar, Senato kararının alındığı 02.11.2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
(2) Bu usul ve esaslar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
(3) Daha önce açılmış olan programlar bu usul ve esaslara göre yürütülür. 

 
 
 
 


