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T. C. 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İMÜTÖM) 
İŞ VE GÖREV TANIMI, ÜCRETLENDİRME VE EK ÖDEMELERE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Verilen Hizmetlerin İçeriği ve Görev Tanımları 
 
Amaç ve Kapsam 
 
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar’ın amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (İMÜTÖM) faaliyetlerinin tanımını yaparak Döner Sermaye faaliyetleri çerçevesinde elde 
edilen gelirlerden yapılacak ek ödeme dağıtım ilkelerini düzenlemektir. Bu Usul ve Esaslar, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜTÖM) bünyesinde 
gerçekleştirilecek hizmetleri kapsar. 
 
Dayanak 
 
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58’inci 
maddesi,18/02/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Döner 
Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 
Yönetmelik” ile 21/12/2017 tarih ve 30277 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar 
 
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 
 
a) Birim: Döner Sermaye gelirinin elde edildiği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezini (İMÜTÖM), 
 
b) Dağıtılabilecek Brüt Ek Ödeme Tutarı: İlgili ödeme dönemi için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim 
Kurulunun, kanuni sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği tutarı, 
 
c) Dönem ek ödeme katsayısı: İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete dönüştürmek için kullanılan 
katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen döner sermaye miktarının, ilgili ödeme döneminde 
birim bireysel net katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı (Dağıtılabilecek Brüt Ek 
Ödeme Tutarı / Birim Bireysel Katkı Puanları Toplamı), 
 
ç) Döner sermaye geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye 
faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri, 
 
d) Ek ödeme matrahı: Mevzuatta belirtilen aylık maaş ödemelerindeki unsurları, 
 
e) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine doğrudan yapılan işlem veya 
projenin adı ile gelir getiren faaliyetleri, 
 
f) Hizmet puanı: Gelir getirici faaliyetin kazanılmasında üstlendiği göreve karşılık gelen puanı, 
 
g) Gider: İlgili mevzuat uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları, 
 
ğ) Kadro/görev unvan katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev 
unvanlarına göre Ek-2 sayılı cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı, 
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h) Kalite-verimlilik esasları ve katsayıları: Birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite arttırıcı faaliyetleri 
için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ile katsayıları, 
 
ı) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuat uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve resmi tatillerde 
elde edilen geliri, 
 
i) Mesai içi gelir: İlgili mevzuat uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri, 
 
j) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 
58’inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını, 
 
k) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58’inci 
maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilatına göre 
ilgili mevzuatı dikkate alınarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme 
dönemini, 
 
l) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 
Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Verilen Hizmetlerin İçeriği, Görev Tanımları, Eğitim Program Çerçevesi, Eğitim Programının Süresi 
 

 
Verilen hizmetlerin içeriği 
 
MADDE 4- (1) İstanbul Medeniyet Üniversitesinde ya da başka üniversitelerde öğrenim görmek üzere 
ülkemize gelen kişilere, yine bu kapsamda çeşitli kamu kurumlarınca burslandırılmış olarak öğrenim görmek 
üzere ülkemize gelen gerçek kişilere ve Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik dil eğitim programları, 
Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışma yapabilmek için gerekli sertifika programları, Türkçe yeterlilik 
düzeylerini ölçmeye yönelik sınavlar  İstanbul Medeniyet Üniversitesi İMÜTÖM Müdürlüğü tarafından 
düzenlenmektedir.  
 
İMÜTÖM Yönetim Kurulu’nun Görevleri 
 
MADDE 5- (1) Düzenlenecek eğitim programları, sertifika programları ve yapılacak her türlü sınav İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi İMÜTÖM Yönetim Kurulunun kararı ve kabulü ile açılabilir. Açılması istenen 
programın adı, amacı, başlama/bitiş tarihleri, eğitim süresi, ders gün ve saatleri, söz konusu eğitime istinaden 
gerçek ve tüzel kişilerin ödeyecekleri eğitim ücretleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi İMÜTÖM Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
(2) Üniversitemiz ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı arasında yapılan protokol 
gereğince düzenlenen kurs ve sertifika programlarının saat ve ücretleri YTB ile müştereken belirlenir.  
 
(3) Bu maddede geçen faaliyetler için personel görevlendirmesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi İMÜTÖM 
Yönetim Kurulunca yapılır. 
 
İMÜTÖM Müdürünün Görevleri 
 
MADDE 6- (1) Aşağıda sıralanan faaliyetler İMÜTÖM Müdürü tarafından yerine getirilir. Müdür; İMÜTÖM 
tarafından yürütülen eğitim, sertifika ve sınav faaliyetleriyle ilgili işlerin bir kısmı için müdür yardımcısını 
görevlendirebilir.  
a) Eğitim Hizmetlerinin Koordinasyonu: İMÜTÖM bünyesinde yürütülen tüm eğitim hizmetinin 
görevlendirmelerinin yapılarak derslerin yürütülmesi, dış paydaşlarla iletişim sağlanması, eğitim platformu 
konusunda destek verilmesi, derslerin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyalinin güncellenmesi ve 
etkililiğinin takibi, ders programlarının hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerinin koordinasyonu. 
 
b) Eğitim Programlama Faaliyeti: İMÜTÖM bünyesinde yürütülen eğitim hizmetleri ile kur sonu sınavların 
programlanması, ders programlarının hazırlanması ve uygulanması, kültürel etkinliklerin programlanması.  
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d) Tanıtım ve Yayın Faaliyetleri: Yurt içi ve yurt dışı kurumsal tanıtım çalışmalarının organizasyonu ve 
yürütülmesi, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması, yazılı ve 
görsel tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, içeriklerinin hazırlanması, grafik tasarım ve baskı uygulamalarının 
takibi, fuar, sergi, açılış, gezi vb. organizasyonların planlanması ve uygulanması, diğer kurumlar, sivil toplum 
örgütleri ve çoğaltıcılarla ilişkilerin sağlanması, basın çalışmalarının ve basınla ilişkilerin yürütülmesi, 
gerektiğinde basın bültenleri yazılması, sosyal medya ve web sayfası takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 
 
 
Öğretim Elemanlarının Görevleri:  
 
MADDE 7- (1) İMÜTÖM bünyesinde yürütülen eğitim, sertifika ve sınav hizmetlerinde öncelikle İMÜ 
kadrolu öğretim elemanları görevlendirilir. İMÜ dışından görevlendirme, İMÜ bünyesinde istekli öğretim 
elemanının bulunamaması halinde mümkündür. Aşağıda sayılan görevler, öğretim elemanları tarafından yerine 
getirilir: 
 
a) Sertifika Faaliyetleri: Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışma yapabilmek için sertifika başvurusunda 
bulunan kursiyerlerin yetiştirilmesi veya İMÜTÖM Müdürlüğü öğretim elemanlarının yeni gelişmelerden 
haberdar edilmesi ve bu konulardaki eğitimlerin kurum içinde verilmesi, 
 
b) Örgün Öğretim: Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen ve öğretim materyalleri kullanılarak sınıf 
ortamında yüz yüze gerçekleştirilen ders anlatımı, 
 
c) Uzaktan Öğretim: Öğretim elemanı tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve öğretim materyalleri 
kullanılarak sanal sınıf ortamında yapılan ders anlatımı, 
 
d) Materyal Geliştirme: Kurslarda, kursiyerlerin konuları daha iyi anlayabilmelerine olanak sağlayacak yazılı 
ve görsel çeşitli materyallerin tasarlanması, Türkçe öğretimi alanında kullanılabilecek çeşitli yayınların 
hazırlanması, bu yayınların kural ve haklarının belirlenmesi gibi faaliyetlerdir.  
 
e) Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Türkçe kur ve yeterlilik sınavları ile sertifika programlarının ilgili 
ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların hazırlanması, sınavların uygulanması ve 
değerlendirilmesi faaliyetleridir.  
 
Denetçinin Görevleri 
 
MADDE 8- (1) Denetim faaliyetleri, İMÜTÖM Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen denetçi tarafından 
yürütülür. Herhangi bir eğitim, sertifika veya sınav programında denetçi olarak görevlendirilenler aynı 
programda koordinasyon veya öğretim faaliyetinde görev alamazlar.  
 
(2) Denetçi, İMÜTÖM eğitim, sertifika ve sınav faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve ilgili yönergelere uygun 
yürütülmesi, düzenlenmesi gereken belgelerin mevcudiyetinden sorumludur. 
  
Diğer Görevliler 
 
MADDE 9- (1) Uzaktan Eğitim Sorumlusu: İMÜTÖM bünyesinde yürütülen  eğitim, sertifika ve sınav 
faaliyetlerinde uzaktan öğretim metodu da uygulanabilir.  Uzaktan öğretimin uygulandığı hallerde İMÜ 
UZEM’den bir eğitim sorumlusu görevlendirmesi talep edilir. Uzaktan eğitim sorumlusu aşağıdaki işlerin 
yapılmasından sorumludur 
 
a) Kurslarda sanal sınıfların yürütüldüğü sanal sınıf sunucularında gerekli konfigürasyonların yapılması ve 
yazılım gereksinimlerinin tanımlanması, 
 
b) Sanal sınıfları yönetecek olan birimlere gerekli bilgi ve desteğin verilmesi, eşzamanlı oturumların sorunsuz 
gerçekleştirilmesinin sağlanması, sanal sınıf yazılımların sorunsuz çalışmasının sağlanması ve yazılım 
güncellemelerinin takip edilmesi ve olası problemlerin giderilmesi.  
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Eğitim programı çerçevesi 
 
MADDE 10- (1) Verilecek olan eğitim hizmeti, ilgili birimler ve dış paydaşlardan gelecek talepler 
değerlendirilerek İMÜTÖM Yönetim Kurulunun kararı ile açılır. Açılması istenen eğitim, İMÜTÖM Müdürü 
ve protokol imzalanacak kişi veya kurum ile karşılıklı görüşmeler yapılarak nihai şeklini alır. Protokolün 
kapsamı Türkçe eğitimi – sınavları, bu eğitimlere katılacak kişilerin sayısı ve planlanması, eğitimin süresi ve 
ücreti gibi konuları içerir. 
 
Eğitimlerin Planlanması: İlgili eğitim öğretim yılında düzenlenecek kurs ve programların planlaması, kurs 
veya programın başlamasından en az 2 ay önce İMÜTÖM müdürü tarafından planlanır ve İMÜTÖM Yönetim 
Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan eğitim öğretim (akademik) takvimi İMÜTÖM internet sayfasında ilan 
edilir. Yıl içinde düzenlenecek faaliyetlerde ilan edilen takvim dışına çıkılamaz. Örgün eğitim faaliyetlerinde 
sınıf mevcudu 10 kişiden az 20 kişiden fazla olamaz. Eğitim takvimine uymak koşulu ile öngörülenin üzerinde 
başvuru olması durumunda İMÜTÖM Yönetim Kurulunun Kararı ile Üniversitenin fiziki ve beşeri imkanları 
ölçüsünde yeni sınıflar açılabilir.  
 
Başvuruların Alınması: (2) İMÜTÖM Müdürlüğünün açtığı kurslara ve sınavlara gerek İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi öğrencileri ve personeli, gerekse Üniversite dışından her düzeyden kursiyer katılabilir. Kursiyerler 
elektronik posta yoluyla veya şahsen başvurarak istedikleri tarihteki bir kursa kayıtlarını yaptırabilirler. Yurt 
dışından katılmak isteyen kursiyerlere birim müdürlüğü tarafından belirlenen ücreti yatırmaları hâlinde “Kabul 
Belgesi” gönderilir. 
 
Başvuruların Kabulü ve Kontrolü: (3) Eğitim için başvuru sahibinin ilgili eğitim ile ilgili şartları sağlayıp 
sağlamadığı kontrol edilir ve eksik bilgi-belge halinde aday bilgilendirilir. Ayrıca kişinin ilgili eğitime 
istinaden ödeme yapıp yapmadığı, yapmış ise dekontta yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir. 
Ödeme yapılmamış ya da yanlış yapılmış ise adaylar bilgilendirilir. Aday ödeme dekontunu İMÜTÖM 
Müdürlüğüne sunmamış ise başvurusu kabul edilmez. Başvuruları kabul edilen kişiler ilgili eğitim programına 
dahil edilir. 
 
Ücretlendirme / Ücret İadesi: İMÜTÖM tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin ücretler, ilgili faaliyet 
başlamadan önce tahsil edilir. Her ne sebeple olursa olsun ilgili faaliyet başladığı halde ücretini yatırmamış 
olanlar ilgili faaliyetten faydalanamazlar. Ticari kurallar çerçevesinde olmak kaydıyla toplu (birden çok kur 
veya kurs ücretinin peşin yatırılması veya birden çok kişinin toplu olarak kayıt yaptırması) hizmet alımlarında, 
sınırları ve şekli açıkça belirlenmek suretiyle İMÜTÖM Yönetim Kurulu kararı ile indirim uygulanabilir. İlgili 
faaliyet başladıktan sonra kursiyerlerin kurstan ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Kursiyerin birden 
çok kur ücretini toplu olarak yatırmış olması durumunda ise başlayan kur veya kurların ücreti indirimsiz olarak 
toplu yatırılan tutardan düştükten sonra kalan kısım ilgilinin yazılı talebine istinaden iade edilir.   
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Sınav Koordinasyonu ve Sınavın Gerçekleştirilme Süresi 
 
Sınav koordinasyonu 
 
MADDE 11- (1) İMÜTÖM tarafından verilen kursların ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı 
gibi programların sınavları İMÜTÖM Müdürünün koordinatörlüğünde yürütülür. 
 
Sınavların gerçekleştirilmesi 
 
MADDE 12- (1) Bu sınavların şekli ve sürelerinde farklılıklar görülebilir. Yeterlik ve Kur Sınavlarına girmek, 
İMÜTÖM’de kurs alan öğrenciler haricinde, ücretlidir.  Bu ücret İMÜTÖM Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. Yeterlik sınavlarında elde edilen gelirlerden emeği geçenlere katkıları oranında ödeme yapılır. 
Sınavlarda kimin hangi oranda emeği olduğu İMÜTÖM Yönetim Kurulu kararına istinaden İMÜTÖM Müdürü 
tarafından belirlenir.  
“Yeterlik sınavlarında elde edilen gelirlerin toplamından, birimin, faaliyetin gerçekleştirilmesi için yapılan 
giderleri, KDV ve diğer yasal kesintiler ayrıldıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenmiş olan oranlar dâhilinde “Dağıtılabilir Brüt Ek Ödeme Tutarı” elde edilir. Bu tutar, görev 
alan öğretim elemanlarına, katkıları oranında dağıtılır. 



 

Sayfa 5 
    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Hizmet Çerçevesi ve Eğitim Alan Kişi veya Grubun Takibi 
 
 
MADDE 13- (1) Eğitim hizmeti alacak olan kişi veya grupların listesinin temini, sisteme aktarımı, 
karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda yardımcı olunması gibi eğitim tamamlanıncaya kadar geçen 
süreci kapsar.  
 
 
MADDE 14- (1) Eğitim ve sınav hizmeti alacak olan kişi veya grupların eğitime katılımı, takibi, varsa eğitim 
öncesi veya sonrası sınavlarda göstermiş oldukları başarı hakkında bilgi verilmesi işlemidir. 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

Hesap Bilgileri, Dağıtım Esasları, Yürürlük, Yürütme 
 
 

MADDE 15- (1) 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesi uyarınca elde edilen gelir, verilen eğitim hizmetlerinde 
görev alan kişilere, belirlenen kıstaslar çerçevesinde İMÜTÖM Müdürü’nün imzası ile düzenlenen “Bireysel 
Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” ve ekinde yer alan “Faaliyet Görevlendirme Tablosu”na göre dağıtılır.  
Elde edilen faaliyet gelirlerinin dağıtımında;  
Eğitim gelirinin toplamından, birimin, eğitimin gerçekleştirilmesi için yapılan giderleri, KDV ve diğer yasal 
kesintiler ayrıldıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan 
oranlar dâhilinde “Dağıtılabilir Brüt Ek Ödeme Tutarı” elde edilir. Bir faaliyetin yürütülmesinde görevli olan 
kişilerle ilgili görev tanımları ve hizmet puanları ile yapılacak ek ödeme tutarı hesaplamasına ilişkin diğer 
hususlarda EK-1’de belirtilen kıstaslar uygulanır.  
Kurslarda gerçekleştirilen ders anlatım faaliyetleri saat hesabı ile hesaplanır. Her bir ders saati karşılığı bir saat 
olarak dikkate alınır. Ders anlatımı dışındaki faaliyetlerin katkı miktarı ise her bir kur veya program başına 
hesaplanır.  Her hangi bir kur veya programa ders anlatımı dışında katkı sağlayan öğretim elemanlarının 
Bireysel Katkı Puanı hesabında çalışma süresi 1 (bir) kabul edilir ve bu kişilerin bireysel katkı puanı, Kadro 
Görev Unvan Katsayısı ile Hizmet Puanı çarpımı sonucu bulunur. 
 
 

ALTINCI BÖLÜM 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Dağıtılamayacak gelirler  
 
MADDE 16– (1) Bağış, faiz / katılım ortaklığı bankalarından elde edilen kâr payı geliri gibi personelin 
katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.  
Davet mektubu ücretleri ancak ilgili kişi kursa kayıt yaptırdıktan sonra dağıtıma konu edilebilir. Davet 
mektubu ücreti yatırdığı halde İMÜTÖM kurslarına kayıt yaptırmayan kişilerin yatırmış olduğu davet mektubu 
ücretleri dağıtıma konu edilemez. 
 
Yasaklar  
 
MADDE 17– (1) Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi 
gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. Bu kişilere 
İMÜTÖM faaliyetlerinde görev verilmez.  
(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır.  
 
Yürürlük 
 
MADDE 18- (1)  
Bu Usul ve Esasların hükümleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer.  
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Yürütme  
 
MADDE 19- (1)  
Bu Usul ve Esasların hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 
 
 

EK-1 İMÜTÖM EĞİTİM HİZMETLERİ EK ÖDEME KRİTERLERİ 

Görev Tanımları  Puanlamaya 

Esas Birim 

Hizmet 

Puanı 

Ek Ödeme Tutarı Hesaplama  

Tanıtım ve Bilgilendirme 

Faaliyeti  

Program 20 1. BİREYSEL KATKI PUANI = 

KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYISI x 

HİZMET PUANI x ÇALIŞMA SÜRESİ 

(saat)  

 

2. DÖNEM EK ÖDEME KATSAYISI = 

DAĞITILABİLİR BRÜT EK ÖDEME 

TUTARI / BİRİM BİREYSEL KATKI 

PUANLARI TOPLAMI  

 

3. EK ÖDEME TUTARI = BİREYSEL 

KATKI PUANI x DÖNEM EK ÖDEME 

KATSAYISI 

Eğitim Programlama  Program 40 

Denetçi Program 20 

Eğitim Hizmetleri 

Koordinatörü* 

Program 100 

Uzaktan Eğitim 

Sorumlusu  

Program 20 

Hizmet içi Eğitim Faaliyeti Kredi 10 

Ders Anlatımı  Kredi 3 

Materyal Geliştirme 

Faaliyeti 

Kredi 3 

Ölçme-Değerlendirme 

Faaliyeti  

Kredi 3 

* İMÜTÖM Müdürü üstlendiği görevleri yardımcısına devrettiğinde Hizmet Puanından aynı 

miktarda düşülür. 

 
 
 
 

EK-2 KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYI CETVELİ  

Görev Unvanı  Katsayı  

Prof. Dr.  3,5  

Doç. Dr.  3  

Dr. Öğr. Üyesi  2,5  

Öğr. Gör.  2,2  

Arş. Gör.  2,2  

 


