
Proje Maaş Ödemeleri Kuralları Prosedürü 

 

Öğretim üyesinin, proje süresince yapacağı çalışmalar karşılığında proje bütçesinden 

edineceği gelir, üniversiteden aldığı brüt maaşın %20’sini geçemez. Diğer bir ifade ile bir 

öğretim üyesi, uygulamada olan projelerinden yıllık brüt maaşının %20’si kadar gelir elde 

edebilir.  

 

Öğretim Üyelerinin Projelerden alabilecekleri ek maaş kuralları aşağıdaki gibidir:  

 

1. Öğretim Üyelerinin haftalık çalışma günü olan beş günün bir gününde, yani haftada 9 

saat, bağlı bulundukları Dekanlığı bilgilendirmeleri kaydı ile danışmanlık 

yapabilecekleri kabul edilmiş ve bu tür danışmanlıklardan alınacak ücretler konusunda 

herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.  

2. Öğretim Üyeleri, danışmanlık faaliyetlerini aylık bazda zamanlarının yüzdesi olarak 

dekanlıklarına ve dekanlıklar da bu oranı AR-GE Ofisi’ne bildirmekle yükümlüdürler. 

3. Proje bütçesi oluşturmaya çalışan öğretim üyeleri projeye ne kadar zaman 

ayıracaklarına karar verirken AR-GE Ofisi’nden kendi aylık zaman çizelgelerini alıp 

buna göre karar vermelidirler. 

4. Öğretim Üyeleri, proje için ayırmayı önerdikleri zaman ile uyumlu, proje bütçesine 

koymuş oldukları brüt maaşın yarısını kendi gerçek maaşlarına ek olarak 

alabileceklerdir. Bu eklerin toplamı maaşlarının %20’sini geçmeyecektir.  

Kuralın nasıl işleyeceğini açıklayabilmek için aşağıdaki örnek verilmiştir. 

Örnek: Bu örnekteki Öğretim Üyesinin aylık brüt maaşı 100 birim ve haftada 9 saat 

danışmanlık yapıyor. Öğretim Üyesi aşağıdaki koşullarda iki projeye başvurmayı 

planlıyor: 

Proje – 1: Zamanının %20’sini ayırmayı planlıyor ve bu nedenle kendisine yazmış olduğu 

maaş 100 x 20/100 = 20 Birim. 

Proje – 2: Zamanının %30’unu ayırmayı planlıyor ve bu nedenle kendisine yazmış olduğu 

maaş 100 x 30/100 = 30 Birim. 

 

Bu durumda gerçekleşecek ek ödeme miktarları aşağıdaki gibidir: 

- Öğretim üyesi Proje – 1’de yazılı maaşın (20 Birim) yarısı olan 10 Birim’i ek 

maaş olarak alacak, diğer 10 Birim ise ders satınalma veya araştırma fonu olarak 

kullanılabilmesi için açılan bir fona (kumbara) aktarılacak ve biriktirilecektir.   

- Öğretim üyesi Proje – 1’den almış olduğu ek maaşla %20’lik kotasını 

doldurmamış olduğundan Proje – 2’de maaş olarak yazmış olduğu 30 Birim’in 

10 Birim’i ek maaş olarak kullanılacak, geri kalan 20 Birim ders 

satınalma/araştırma fonu olarak kullanılmak üzere kişisel kumbarasında 

birikecektir. 

- Sonuç olarak bu öğretim üyesinin iki projede yazmış olduğu maaşlardan 

kendisine 20 Birim ek maaş almış, kumbarasına ise toplam 30 Birim aktarılmış 

olacaktır. 


