Öğretim Üyelerinin Proje Gelirleri ile Ders Satın Alma/Araştırma Fonu Kullanımı
Kuralları
Belirlenen kuralların anlaşılmasına yardımcı olması bakımından, bu kurallara temel oluşturan
varsayımlar aşağıda verilmiştir:
i. Öğretim Üyeleri tam zamanlı elemanlar olup, %100 zamanları Üniversite’nindir.
ii. Projelerden alınan ‘Kurum Hissesi’ üniversite alt yapısının (ofislerin, laboratuarların
v.b.) , üniversite ofislerinin kullanım bedelidir. Öğretim Üyesinin ayırdığı zamanla
ilgisi yoktur.
iii. Öğretim üyesi projeye yansıtılan maaşın sadece yarısını alabilir ve aldığı ek maaşların
toplamı Koç Üniversitesi tarafından kendine verilen brüt maaşın %20’sini geçemez.
Öğretim üyesinin aldığı ek maaşın dışında kalan miktar öğretim üyesinin ders
satınalma veya araştırma fonu olarak kullanabilmesi için açılan fona (kumbara)
aktarılacak ve biriktirilecektir.
iv. Öğretim üyeleri arzu ederlerse projeden alacakları ek maaşın tümünü de kumbaraya
aktarabilirler.
v. Öğretim üyelerinin yıllık değerlendirilmelerinde %50 Araştırma ve %50 Eğitim
performansları göz önüne alınmakta ve öğretim üyelerinin görevleri ile ilgili zaman
dağılımında da bu oranlar kullanılmaktadır. Bir öğretim üyesinin yılda 4 ders verdiği
düşünülürse, %50 olan eğitim zamanının her bir ders için ¼’ünü kullandığı var
sayılmaktadır: dolayısıyla tam zamanının %12.5’ini ders başına kullanmaktadır.
vi. Ders satın alındığında bu dersleri verecek kişilerin de tam zamanlı öğretim üyelerimiz
olması beklenmektedir.
Bu kuralları temel kabul eden Ders Satın Alma/Araştırma Fonu Kullanımı Kuralları da şu
şekilde belirlenmiştir:
1. Madde “vi” ve “vii” göz önüne alındığında, öğretim üyesinin bir ders satın alabilmesi
için hem kendi eğitim zamanına (%12.5) hem de araştırma zamanına (%12.5) karşı
gelen maddi katkıyı projeden saglaması beklenmektedir: bu durumda bir ders satın
alınması için getirilmesi beklenen maddi katkı (kumbarada birikecek katkı) kişinin
yıllık brüt maaşının %25’i dir.
Örnek: Bu örnekteki Öğretim Üyesinin aylık brüt maaşı 100 birim ve haftada 9 saat (bir iş
günü) danışmanlık yapıyor olsun. Bu öğretim üyesi aşağıdaki koşullarda iki projeye
başvurmayı planlamakta:
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 öğretim üyesi
İlk projeden projeye ayıracağı birim olan 20 birimin yarısı olan 10 birimi ek
maaş olarak alacaktır. Diğer 10 Birim öğretim üyesinin ders satınalma/araştırma
fonuna (kumbarasına) aktarılarak, birikecektir.
İkinci projeden toplam 30 birimin 10 birimini ek maaş olarak alacak, geri kalan
20 birim öğretim üyesinin kumbara hesabına aktarılacaktır.

-

-

Böylece bu iki proje ile 30 birim maaş ders indiriminde kullanılmak üzere
kumbaraya aktarılmış olacak, 20 birim de öğretim üyesi tarafından ek maaş
olarak alınacaktır.
Sonuç olarak kumbarada birikmiş miktar ilgili yıla ait maaşın en az %25’ine
ulaştığında öğretim üyesi bir ders indirimine hak kazanacaktır.

2. Öğretim üyesi, dilediği zaman kumbarasında biriken miktarı araştırma fonu
(unrestricted research fund) olarak kullanma talebinde bulunabilir. Araştırma fonu
öğretim üyesinin kullanmayı talep ettiği zamana kadar kumbarasında biriken miktarın
%50 si oranında öğretim üyesi adına açılan fon hesabına aktarılarak kullanımına açılır.
-

Yukarıdaki örnekte belirtildiği gibi iki projeden kumbaraya toplam 30 birim
maaş aktarılmış olacaktır.
Öğretim üyesi kumbarasında biriken 30 birimi araştırma fonu (unrestricted
research fund) olarak kullanmak istendiğinde kendisi adına açılacak fon hesabına
15 birim (30 birimin %50si) fon aktarılacaktır.

