Yüksekö retim Kanunu ve Yüksekö retim Personel Kanunu
Genel Tebli i
(Seri No : 9)
Çe itli Yüksekö retim kurumlar taraf ndan Bakanl
za gönderilen yaz lar n
incelenmesinden duraksamaya dü üldü ü anla lan hususlara ili kin olarak yap lan
aç klamalar a
dad r.
I - 2914 say
kras nda;

Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü

“Her s nav dönemi için ö retim elemanlar na, tam ders yapt klar son ayda okuttuklar
ek ders saati üzerinden ek ders ücreti ödenir. “
denilmektedir. Maddede sözü edilen tam ders yap lan son aydan, ilgililerin ders yükü kadar
ders vererek ek ders okutmu olduklar ay kastedilmi oldu undan, s nav dönemlerinde
görev1i ö retim elemanlar na ödenecek ek ders ücretlerinin, bu suretle tam ders yapt klar son
aydaki ek ders saati üzerinden hesaplanmas gerekmektedir.
Gerek 2547 say Yüksekö retim Kanununda gerekse 2914 say Yüksekö retim
Personel Kanununda “S nav, dönemi”nin tarifi yap lmam olmakla birlikte, Yüksekö retim
Kurulu Ba kanl
n 4.6.1984 gün ve APK.O8/99999/2721-06611 say yaz lar nda da
belirtildi i gibi; "S nav dönemi"; yar y l sistemiyle e itim yapan yüksekö retim
kurumlar nda her yar y n bitim tarihinden, y l olarak e itim yapan yüksekö retim
kurumlar nda da e itim -ö retim y
n bitim tarihinden sonra ba layan ve belirli bir süre
devam eden yar l ve y l sonu genel s navlar ile bu s navlardan en az 15 gün aradan sonra
aç lan bütünleme s nav dönemlerini kapsamaktad r.
Bu nedenle, süreleri ilgili yüksekö retim kurumlar nca belirlenen sözkonusu
navlarda görevli ö retim elemanlar na 20.12.1983 gün ve BÜMKO-KY18-115857-6/3251019 say (6 Seri No'lu) Genel Tebli imiz esaslar na ve yukar daki aç klamalara göre ek ders
ücreti ödenecektir.
2914 say Kanunun 11 inci maddesi uyar nca; ek ders ücretleri, haftal k ders yükü
esas al nmak suretiyle ayl k olarak hesaplanmakta ve ödenmektedir. Yar y l veya y l sonu ya
da bütünleme s navlar n yap ld
ayda, s nav nedeniyle derslerin tam olarak yap lmas
mümkün olamayaca ndan ö retim elemanlar na, s nav nedeniyle yap lamayan ek dersler
kar
olarak tam ders yapt klar son ayda okuttuklar ek ders saati üzerinde bir ödeme
yap lmas Kanunda öngörülmü tür.
Bu nedenle, yar y l ya da y l sonu s navlar ile bütünleme s navlar n yap ld aylara
ait ek ders ücretleri, bu aylarda yap lan fiili ek ders saati üzerinden de il, fakat tam ders
yap lan son ayda okutulan ek ders saati üzerinden hesaplanarak ödenecektir.
Ek ders ücretleri ayl k olarak hesapland na göre, iki s nav döneminin ayn ay içinde
olmas halinde bu ay için; tam ders yap lan son ayda okutulan ek ders saati üzerinden
hesaplanacak ek ders ücreti ödenecek, ba ka bir ödeme yap lmayacakt r. Aksi halde, ayn ay
için mükerrer bir ödeme yap lm olacakt r.

kinci s nav döneminin bir sonraki ay içinde sona ermesi halinde, hem s nav n
ba lad hem de s nav n bitti i aylar için, tam ders yap lan son ayda okutulan ek ders saati
üzerinden hesaplanacak ek ders ücreti ödenecektir.
ÖRNEK 1 : 1.2.1985 - 7.2.1985 tarihleri aras nda yar y l sonu 23.2.1985 - 28.2.1985
tarihleri aras nda bütünleme s nav yap lan bir yüksekö retim kurumunda (yar y l sonu
navlar nda ve bütünleme s navlar nda) görev alan ö retim elemanlar na 1985 y
ubat ay
için, tam ders yapt klar son ayda okuttuklar ek ders saati üzerinden ek ders ücreti bir kez
ödenecek, ayn ay için ikinci bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.
ÖRNEK 2 : 1.2.1985 - 7.2.1985 tarihleri aras nda yar y l sonu, 25.2.1985 - 7.3.1985
tarihleri aras nda bütünleme s navlar n yap lmas durumunda, ubat 1985 ba ndan ba ka
Mart 1985 ay için de tam ders yap lan son ayda okutulan ek ders saati üzerinden
hesaplanacak ek ders ücreti ödenecek, 8.3.1985 - 31.3.1985 tarihleri aras nda yap lacak ek
ders için herhangi bir ödeme yap lmayacakt r.
ÖRNEK 3 : 20.2.1985 -10.3.1985 tarihleri aras nda yar y l sonu veya bütünleme
nav yap lmas durumunda, hem ubat 1985 hem de Mart 1985 ay için, tam ders yap lan
son ayda okutulan ders saati üzerinden hesaplanacak ek ders ücreti ödenecek, ayr ca gerek
1.2.1985 - 20.2.1985 tarihleri, gerekse 11.3.1985-31.3.1985 tarihleri aras nda yap lacak ek
ders için herhangi bir ödeme yap lmayacakt r.
II- An lan Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü f kras na göre herhangi bir
yüksekö retim kurumunun akademik kadrosunda bulunmamakla birlikte, bu maddede
belirtilen unvanlar ta yanlardan ders saati ba na ücretle görevlendirilenlerin ücretleri,
unvanlar itibariyle öngörülen ek ders göstergelerinin % 50 fazlas üzerinden hesaplanarak
ödenecektir.
Her ne kadar, söz konusu Kanunla bu gibilerin, verecekleri ders saatleri say na bir
rlama getirilmemi ise de, ders saati ba na ücretle görevlendirilen ilgililerin verecekleri
ders saati say
n do al olarak 2547 say Kanunun de ik 36 nc maddesi ile bu ö retim
elemanlar için belirlenen ders yükü ve 2914 say Kanunun 11 inci maddesi ile belirlenen ek
ders saati say
n toplam ndan fazla olmamas gerekti inden bu gibilere ancak bu ekilde
belirlenen toplam ders saatine kadar verecekleri dersler için ek ders ücreti ödenebilecektir.
ÖRNEK 1 : Üniversitenin akademik kadrosunda bulunmamakla birlikte ders saati
ba na ücretle görevlendirilen bir doçente ödenecek ders saati ücreti, doçentlerin ders
yükünün 15 saat, verebilecekleri ek dersin 18 saat olarak belirlendi ini varsayarsak haftada (
15 + 18 = ) 33 saati geçmemek üzere, ( 12 x 1,5 = ) 18 gösterge üzerinden hesaplanacakt r.
ÖRNEK 2 : Üniversitede 657 say Yasaya tabi olarak görev yapmakta olan ve
akademik unvan bulunmayan idari bir personelin ders saati ba na ücretle görevlendirilmesi
halinde, 1 inci örnekte oldu u gibi ilgilinin, ö retim görevlileri için belirlenen ders yükü ile
ek ders saati say
n toplam geçmemek üzere verecekleri ders saatleri için ödenecek.
ücret de (8 x 1,5 = ) 12 gösterge üzerinden hesaplanacakt r.
III - 1976 -1977 e itim - ö retim y ba ndan 1983 -1984 e itim - ö retim y sonuna
kadar Yüksekö retim kurumlar ndan kayd silinen ve 17.6.1983 tarih ve 2880 say Kanunun
geçici 1 inci maddesi ile 29.2.1984 tarih ve 2984 say Kanunla af kapsam na al narak
yeniden kay tlar yap lan ö renciler eski mevzuatlar na göre s nava tabi tutulmaktad rlar.

Her ne kadar, 2914 say Kanunun 11 inci maddesinde, s nav dönemlerinde görevli
retim elemanlar na tam ders yapt klar son ayda okuttuklar ek ders saati üzerinden ek ders
ücreti, ödenece i belirtilmekte ise de, hali haz rda okutulmayan ya da kald lm bulunan
dersler için aç lacak s navlarda görevli ö retim elemanlar n, ek ders ücretinden
yararland lmalar nda, s nav yap lacak dersi okutmu olmalar
art n aranmamas
gerekmektedir.
Bu nedenle üniversitelerde ders vermekle görevli ö retim elemanlar ndan söz konusu
navlarda görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücretlerinin, s nav yap lan dersler dikkate
al nmaks n ilgililerin tam ders yapt klar son aydaki ek ders saati üzerinden hesaplanarak
ödenmesi uygun görülmektedir.
IV - Yüksekö retim Kurumlar nda Ö retim Elemanlar n Kadrolar Hakk ndaki 78
say
Kanun Hükmünde Kararname ile, yüksekö retim kurumlar itibariyle ö retim
elemanlar n kadrolar belirlenmi olup, an lan Kararnamenin 4 üncü maddesinde kadrolar n
da
n 3 ay içerisinde; ayn Kararnamenin geçici 1 inci maddesinde, yap lan kadro
da
sonunda i gal etmekte olduklar derece ve unvanlar de meyenler ile sadece kadro
derecesi de enlerin Kararnamenin yürürlü e girdi i tarihten itibaren; 2 nci maddesinde de,
kadro derecesi ve unvan de enlerle sadece kadro unvan de enlerin iki ay içerisinde bu
kadrolara atanacaklar belirtilmi tir. Öte yandan, 1.1.1984 tarihinde yürürlü e giren 2914
say Yüksekö retim Personel Kanununun geçici 4 üncü maddesi ile bu tarihte görevde olan
retim elemanlar n intibak öngörülmü tür.
retim elemanlar na ait kadrolar n 78 say
Kanun Hükmünde Kararnamede
öngörülen süre içinde da
n yap lamay
n yarataca sorunlar tümü ile gidermek
mümkün olmasa bile, bu kadrolar n 16.11.1983 tarihi itibariyle da ld
kabul ederek,
da lan kadrolara öncelikle 16.11.1983 tarihine kadar belirli unvanlar kazanm ö retim
elemanlar n, bo kalan kadrolara ise bu unvanlar elde edili s ras na göre ilgililerin
atamalar n yap larak ayl k ve özlük haklar n, kendilerine kadrolar n tahsis edilmi
say ld tarihten itibaren bu kadrolar n esas al narak ödenmesi halinde do abilecek hukuki
sorunlar bir ölçüde önlenmi olacakt r.
Kendilerine 1.1.1984 tarihinden önce kadro tahsis edilenlerden, 2914 say
Yüksekö retim Personel Kanunu hükümlerine göre yap lan intibak sonucunda kazan lm hak
ayl klar kadro derecelerinin üzerinde bulunanlara kazan lm hak ayl klar esas al narak
ödemede bulunulacakt r.
V - 2547 say Yüksekö retim Kanununun de ik 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde,
retim görevlileri, okutmanlar ve ö retim yard mc lar ndan görev süreleri sona erenlerin ilk
atanma usulüne göre yeniden atanmalar n mümkün oldu u belirtilmi tir.
Di er taraftan, 2914 say
Yüksekö retim Personel Kanununun geçici 4 üncü
maddesinin 2 nci f kras nda, intibak sonucunda kazan lm hak ayl k dereceleri kadro
derecelerinin üzerinde olanlara kazan lm
hak ayl klar n esas al narak ödemede
bulunulaca öngörülmü tür.
Buna göre, ö retim görevlisi, okutman veya ö retim yard mc
görevlerine atanm
olup da 1.1.1984 tarihinde intibaklar yap lanlardan görev süreleri sona erenlerin, 2547 say
Kanunun de ik 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre ayr ld klar kadrolara yeniden

atanmalar halinde daha önce bu kadrolar üzerinden yap lmakta olan ödemelerin aynen
ödenmeye devam olunmas gerekmektedir. Ancak, ayr ld klar kadro derecelerinin alt ndaki
derecelere yeniden atanmalar halinde ise, haklar nda 2914 say Kanunun geçici 4 üncü
maddesinin 2 nci f kras hükmünün uygulanmas mümkün olmad ndan bunlara, ayn
Kanunun 20'nci maddesi uyar nca, 657 say Devlet Memurlar Kanununun de ik 161 inci
maddesi hükümlerine göre belirlenecek görev ayl k dereceleri üzerinden ödemede
bulunulmas gerekecektir.
VI- 2914 say
Yüksekö retim Personel Kanununun 6 nc maddesinde
yüksekö renimini tamamlayanlardan, hizmete girmeden önce ya da hizmetleri s ras nda
yüksek lisans veya yüksekö renim üstü uzmanl k ö renimi görenlere bir kademe ilerlemesi,
pta uzmanl k belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvan alarak doçent
kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanaca öngörülmü bulunmaktad r.
Ayr ca, 2547 say Yüksekö retim Kanununun 2880 say Kanunla de ik 3'üncü
maddesinin (t) bendinde, “Lisans üstü” e itimin, yüksek lisans, doktora, t pta uzmanl k ve
sanatta yeterlik e itimini kapsayan bir yüksekö retim oldu u, ayn bendin 4 üncü f kras nda
da, “sanatta yeterlik” e itiminin tan
yap larak, lisansa dayal en az alt , yüksek lisansa
dayal en az dört yar y ll k program kapsayan ve doktora düzeyinde lisans üstü bir
yüksekö retimin e de eri oldu u belirtilmi bulunmaktad r.
6.10.1982 tarih ve 17830 say Resmi Gazetede yay nlanan Lisansüstü Ö retim
Yönetmeli inin incelenmesinden de anla laca üzere, kendi sanat dal nda sanat eseri yapan
veya sanat icra eden bir sanat eleman na sanatta yeterlik verilmektedir. Bu unvan sanat
alan nda doktoraya e de er bir unvan olmaktad r.
Her ne kadar, 2914 say Kanunun 6 nc maddesinde “sanatta yeterlik” alanlar ayr ca
gösterilmemi ise de, doktora düzeyinde lisans üstü yüksekö retimin e de eri say lan bu
itimi görerek sanatta yeterlik alanlar nda, doktora yapanlar için öngörülen bir derece
yükselmesinden yararland lmalar gerekmektedir.
Bilgilerini ve uygulamalar n yukar daki aç klamalar do rultusunda yürütülmesini rica
ederim.

Yüksekö retim Kanunu ve Yüksekö retim Personel Kanunu
Genel Tebli i
(Seri No : 10)
Çe itli yüksekö retim kurumlar ndan Bakanl
za intikal eden yaz lar n
incelenmesinden Yüksekö retim Kurulunun 17.10.1983 tarih ve 83.62.689 say Ders Yükü
Tespitinde Uyulacak Esaslar Hakk ndaki Karar n uygulanmas nda tereddütlerin ortaya
kt anla lmaktad r.
An lan Karar n 2 nci maddesinde, ö retim elemanlar n uygulama, seminer ve
doktora faaliyetlerine ait denklikler tespit edilmi ayr ca, bir yar l içinde yap lan ara s navlar
için de ders yükü kar
belirlenmi tir.
Öte yandan, sözü edilen Karar n 6 nc maddesinde;
“Ek ders ücreti, haftal k ders yükünün üst s
program nda yer alan ders saatleri için ödenir”

a an ve haftal k ö retim

denilmekte olup, Karar n 2 nci maddesinde de, ders yükünün hesab nda dikkate al nacak
faaliyetlerin “bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak” art yla dikkate al naca belirtilmi tir.
Buna göre, ö retim elemanlar na ek ders ücreti ödenebilmesi için uygulama, seminer,
doktora çal malar ya da ara s navlar n haftal k ö retim programlar nda yer almas
gerekmekle birlikte, ilgililerin yürüttükleri bu faaliyetleri kar
nda belirlenen yükün, ancak
bu faaliyetlerin yürütüldü ü haftalara ait ders yüklerinde dikkate al narak ek ders ücretinin
hesaplanmas mümkün bulunmaktad r.
Bu nedenle, ara s navlar için belirlenen yükün yaln zca ara s navlar n yap ld
haftalara ait ders yüklerinin hesab nda dikkate al nmas gerekmekte olup, belirlenen yükün
bütün y l boyunca devam ettirilerek, ara s navlar n yap lmad haftalarda ara s nav yap lm
gibi ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktad r.
Bilgilerini ve uygulaman n yukar da yap lan aç klamalar do rultusunda yürütülmesini
rica ederim.

Yüksekö retim Kanunu ve Yüksekö retim Personel Kanunu
Genel Tebli i
(Seri No : 13)
2914 say
Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesini de tiren
27.6.1989 tarih ve 375 say KHK. nin 17 nci maddesi ile, 2547 say Yüksekö retim
Kanununun 40 nc , maddesinin (b) f kras nda de iklik yapan 7.6.1989 tarih ve 369 say
KHK.nin 2 nci maddesinin uygulanmas nda ortaya ç kabilecek tereddütleri gidermek ve
uygulamada birlik sa lamak amac yla a
daki aç klamalar n yap lmas gerekli görülmü tür.
A- 2914 Say
11'inci Maddesi :

Yüksekö retim Personel Kanununun 375 Say

KHK. le De

ik

1- 2914 say Kanunun 375 say KHK. ile de ik “Ek Ders Ücreti” ba
ta yan
11 inci maddesinin 1 inci f kras ile, k smi statüde bulunanlar dahil ö retim elemanlar na
haftal k okutmakla yükümlü olduklar ders yükü saati d nda, görev unvanlar na göre
Yüksekö retim Kurulu taraf ndan belirlenecek mecburi ve iste e ba
dersler ve di er
faaliyetleri için bu ders ve faaliyetlerin haftal k ders program nda yer almas ve fiilen
yap lmas art yla en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenece i öngörülmü tür.
Buna göre, Yüksekö retim Kurulunca belirlenen ders ve faaliyetler nedeniyle ek ders
ücreti ödenebilmesi için, ö retim elemanlar n zorunlu ders yüklerini tamamlam olmalar ,
ders ve faaliyetlerin haftal k ders program nda yer alm olmas ve programda yer alan
sözkonusu ders ve faaliyetlerin fiilen yap lm olmas gerekmektedir.
Ek ders ücretleri ö retim elemanlar n görev unvanlar na göre belirlendi inden,
profesör, doçent, yard mc doçent, ö retim görevlisi ve okutman olarak ders veren ö retim
elemanlar na, i gal ettikleri kadrolara bak lmaks n unvanlar itibariyle öngörülen miktarlar
üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.
2- An lan maddenin 2 nci f kras ile de, Ö retim elemanlar n teorik derslerle
yapt klar ve yapt rd klar uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çal malar ile ara
navlar n ne ölçüde ders yükünden say laca
n Yüksekö retim Kurulunca belirlenece i, ara
navlar için tespit edilecek ders yükünün ise be saati geçemeyece i, teorik derslerle di er
faaliyetler için belirlenecek ders yükünün ise bir saati geçemeyece i, gerek ödemeye esas
olmak gerekse ders yükünden say lmak üzere bu ders ve faaliyetlerin ancak fiilen yap ld klar
haftalar içinde nazara al naca ve di er haftalara aktar lamayaca öngörülmü tür.
Bu itibarla, ara s navlar için be , teorik derslerle f krada belirtilen di er faaliyetler için
ise bir saati geçmemek üzere belirlenecek yüklerin, yaln zca bu ders ve faaliyetlerin fiilen
yap ld klar haftalara ait ders yüklerinin tamamlanmas nda ve bu haftalara ait ek ders ücreti
ödemelerinde nazara al nmas , bu faaliyetlerin fiilen yap ld klar haftalar d ndaki di er
haftalara ait ders yüklerinin tamamlanmas nda ve ek ders ücreti ödenmesinde ise dikkate
al nmamas gerekmektedir.
3- An lan Kanunun 11 inci maddesinde yap lan de iklikle ek ders ücretine ili kin
göstergeler yeniden belirlenmi olmakla birlikte, an lan KHK. nin geçici 2 nci maddesi ile,
1.7.1989-31.12.1989 dönemine münhas r olmak üzere uygulanmak ek ders ücreti göstergeleri
profesörler için 90, doçentler için 75, yard mc doçentler için 60, ö retim görevlileri ve
okutmanlar için 50 olarak ayr ca belirlendi inden, ilgililere an lan dönem için bu göstergeler

esas al nmak ve 1989 Mali Y Bütçe Kanununun (53/C) maddesinde öngörülen art mlar da
dikkate al nmak suretiyle hesaplanacak ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekecektir.
31.12.1989 tarihine kadar 1989

Mali Y Bütçe Kanununun ek ders ücretlerinin art ml ödenece ine ili kin hükmü
yürürlükte olaca ndan 375 say KHK. nini geçici 2 nci maddesinde öngörüldü ü üzere,
2914 say Kanunun 375 say KHK. ile de ik 11 inci maddesinin son f kras nda belirtilen
% 60 zam 1.7.1989-31.12.1989 dönemi için ayr ca uygulanmayacakt r.
4- 11 inci maddenin 4 üncü f kras yla, ö retim elemanlar na teorik dersler d ndaki
di er faaliyetleri için ek ders ücretlerinin yar
tutar nda ödemede bulunulaca
öngörüldü ünden, ilgililere 3 üncü bölümde aç klanan esaslar do rultusunda teorik ders
saatleri için hesaplanan ek ders ücretleri tam, di er faaliyetleri için hesaplanan ücretler ise %
50 nispetinde ödenecektir.
Öte yandan, ödenecek ders ücretlerinin farkl k arz etmesi ders yüklerinin
tamamlanmas nda önceli in teorik derslere mi yoksa di er faaliyetlere mi verilece i
tereddüdünü gündeme getirmektedir. Her ne kadar teorisi olmayan dersin uygulamas n
olamayaca dü üncesinden hareketle teorik derslerin öncelikle ders yükünden say lmas
gerekece i sonucuna var labilirse de, Kanunda bu konuda bir aç kl k bulunmamas nedeniyle
retim elemanlar lehine bir yorumla ders ücretleri % 50 nispetinde ödenen ders ve
faaliyetlerin öncelikle ders yükünden say lmas uygun görülmektedir.
5- 11 inci maddenin 3 üncü f kras nda, ö retim elemanlar na her s nav dönemi için
tam ders yapt klar son ayda okuttuklar ek ders saati üzerinden ayr ca ek ders ücreti
ödenece i öngörülmü tür.
Buna göre yar y l ve y l sonu genel s navlar ile bütünleme s nav dönemlerinde
görevli ö retim elemanlar na, ders yükü kadar ders vererek ek ders okutmu olduklar son
aydaki ek ders saati üzerinden ek ders ücreti ödenmesi gerekir. Her ne kadar, 28.8.1984 tarih
ve KY-18-115857-9/24651 say (9 Seri No’lu) Yüksekö retim Kanunu ve Yüksekö retim
Personel Kanunun Genel Tebli inde, s nav nedeniyle ek ders ücreti ödenen aylarda yap lan ek
dersler için ayr ca ek ders ücretinin ödenemeyece i belirtilmi ise de, an lan maddede 375
say KHK. ile yap lan de iklikle s nav ücretinin ayr ca ödenece i öngörüldü ünden, s nav
nedeniyle ücret ödenen aylar içerisinde ö retim elemanlar n ek ders vermi olmalar halinde
bu ek dersler dolay yla da yukar da aç klanan 11 inci madde esaslar na göre ek ders ücreti
ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, yeni düzenleme ile s nav n yap ld döneme ait ek ders ücretlerinin s nav
ücreti ile birlikte ödenmesine imkan tan nd ndan, s nav dönemi bir sonraki aya ta sa da
ilgililere sadece tek s nav ücreti ödenecektir.
B- 2547 say Yüksekö retim Kanununun 369 Say
Maddesinin (b) f kras :
2547 say

Kanunun 40' nc maddesinin de

KHK. ile De

ik (b) f kras nda;

ik 40 nc

“Ö retim üyeleri, ihtiyac olan üniversitenin iste i ve kendi arzusu üzerine ve ilgili
yönetim kurullar n görü ü, rektörün önerisi ile Yüksekö retim Kurulu taraf ndan, istekte
bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir e itim-ö retim y için görevlendirilebilirler.
Ancak Ankara, stanbul ve zmir d nda bulunan üniversitelerde bu ekilde
görevlendirilenler, kendi maa , yan ödeme ve tazminatlar
ald klar gibi, gittikleri
üniversitede de kadrolar yla ilgili özlük haklar aynen al rlar...”
denilmektedir.

Bu itibarla an lan f kraya göre görevlendirilen ö retim üyeleri;
1 ) Ba bulunduklar yüksekö retim kurumlar ndaki ayl k ve di er mali ve sosyal
haklar ndan faydalanmaya devam edecekler,
2) Görevlendirildikleri kurumlarda kadrolar yla ilgili mali haklardan olan ayl k, ek
gösterge, taban ayl , üniversite ödene i, geli tirme ödene i gibi ayl k ve di er özlük
haklar ndan ayr ca yararland lacaklar; buna kar k, kadroya ba olmay p ahsa ve olaya
ba
özlük haklar ndan ayr ca yararland lacaklar; buna kar k, kadroya ba
olmay p
ahsa ve olaya ba
özlük haklar ndan olan k dem ayl , yabanc dil tazminat , makam
tazminat , aile yard
ödene i ile do um ve ölüm yard
gibi ödemelerden ise
yararland lamayacaklard r.
Bu ekilde görevlendirilenlere yap lacak ödemeler belirlenirken ilgililerin (3455 say
Kanun hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle) kadro unvan ve dereceleri esas
al nacakt r.
lgililere görevlendirildikleri kurumlar taraf ndan yap lacak ikinci ödemelerden
tasarrufu te vik kesintisi yap lmayacak, gelir vergisi ise indirimsiz olarak hesaplanacakt r. Bu
ödemelerden T.C. Emekli Sand na kesenek ve kurum kar
da kesilmeyecektir.
Bilgilerini ve uygulaman n yukar da yap lan aç klamalara göre yap lmas
ederim.

rica

Yüksekö retim Kanunu ve Yüksekö retim Personel Kanunu
Genel Tebli i
(Seri No : 16)
Çe itli yüksekö retim kurumlar ndan Bakanl
za intikal eden yaz lar n
incelenmesinden, 2914 say Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinin son
kras hükmü uyar nca yar y l ve yaz tatillerinde yürütüldü ü bildirilen tez dan manl
dolay yla ek ders ücreti ödemelerinde % 60 zamm n dikkate al p al namayaca ile
Yüksekö retim Kurulu Ba kanl Yürütme Kurulunun 7.5.1990 tarihli toplant nda kabul
edilen “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar” n III-d bölümünün uygulanmas
hususlar nda tereddüde dü üldü ü anla lmakta olup, uygulama birli inin sa lanmas
aç ndan a
daki aç klamalar n yap lmas yararl görülmü tür.
1- 2914 say
Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinin1 inci
kras yla, ö retim elemanlar na verilecek ek ders ücreti konusu düzenlenmi ve bunlara,
haftal k okutulmas mecburi ders yükü saati d nda görev unvanlar na göre Yüksekö retim
Kurulu Ba kanl nca belirlenecek mecburi ve iste e ba dersler ve di er faaliyetler için bu
ders ve faaliyetlerin haftal k ders program nda yer almas ve fiilen yap lmas art yla en çok
20 saate kadar ek ders ücreti ödenece i hükme ba lanm r. Ayn maddenin son f kras yla da;
“Müfredat programlar uyar nca normal çal ma günlerinde çal ma saatinin
bitiminden ve saat 17.00’den sonra ba layan gece ö retimi ile hafta tatili, yar y l veya yaz
tatillerinde yap lan ö retimde yukar daki ekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zaml
ödenir. Yaz ve yar y l tatillerinde yap lan ö retim için verilecek ek ders ücretinin hesab nda
ders yükü dikkate al nmaz.”
hükmü öngörülmü tür.
Di er taraftan, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl Yürütme Kurulunun 7.5.1990 tarihli
toplant nda kabul edilen “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar” n III üncü Bölümünün 3
üncü maddesinin (f) f kras nda da;
“Hafta ve bayram tatili yar y l ve yaz tatillerinde veya normal çal ma saatleri d nda
yürütülen tez dan manl
ve ara s navlarla ilgili faaliyetler için zaml ek ders ücreti
ödenmez.”
denilmektedir.
Bu itibarla, Yüksekö retim Kurulunun an lan Karar nda, hafta, bayram, yar y l ve yaz
tatilleri ile normal çal ma saatleri d nda yürütülen tez dan manl ve ara s navlar için ek
ders ücretlerinin zaml ödenmeyece inin öngörülmü olmas dolay yla bu faaliyetler için
zaml ödeme yap lmayacakt r.
2- Bilindi i üzere, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl Yürütme Kurulunun 7.5.1990
tarihli toplant nda kabul edilen “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar” n (III/d)
bölümünde;
“Laboratuar, staj, uygulamal dersler ve t bbi ve cerrahi klinik uygulamas hariç olmak
üzere, ayn ders veya faaliyet birden fazla ö retim üyesi, ö retim görevlisi veya okutman

taraf ndan yürütülmekte ise, dersin veya faaliyetin haftal k yükleri görev alan ö retim
elemanlar na bölünerek hesaplan r.”

denilmekte iken, Yürütme Kurulunun 19.3.1992 tarihli toplant nda an lan maddenin
birinci cümlesi;
“T p fakültelerinin 4, 5 ve 6 nc s flar , konservatuar, yabanc dil, resim i , beden
itimi ve spor, müzik e itim programlar , laboratuar, staj, uygulamal dersler ve t bbi ve
cerrahi klinik uygulamas hariç olmak üzere...... ”
eklinde de tirilmi olup, ayr ca, bitirme ödevi de erlendirilmesi ve benzeri
faaliyetlerin an lan madde kapsam na dahil edilmemesine karar verilmi bulunmaktad r.
Buna göre, T p Fakültelerinin 4, 5 ve 6 nc s flar , konservatuar, yabanc dil, resim
, beden e itimi ve spor, müzik e itim programlar , laboratuar, staj, uygulamal dersler ve
bbi ve cerrahi klinik uygulamalar nda ö rencilerin küçük gruplara ayr larak verilen ders ve
faaliyetleri yürüten ö retim elemanlar n bu ders ve faaliyetler için belirlenen yükün, ders
yüklerinde ve ek ders ücretlerinin hesab nda dikkate al nmas gerekmektedir. Bu ders ve
faaliyetler d nda kalanlar n haftal k ders yükleri ise görev alan ö retim elemanlar na
bölünerek hesaplanacakt r.
ÖRNEK : Haftal k ders programlar nda iki saat olarak yer alan t bbi ve cerrahi klinik
uygulamas n iki ö retim eleman taraf ndan yürütülmesi halinde; bu faaliyet için belirlenen
iki saatlik yükün, ö retim elemanlar na bölünmeyerek her iki ö retim eleman n haftal k ders
yüklerinde ve ek ders ücretlerinin hesab nda ayr ayr dikkate al nmas gerekmektedir.
ÖRNEK : Haftal k ders program nda üç saat olarak yer alan bitirme ödevi
de erlendirilmesi faaliyetinin üç ö retim eleman taraf ndan yürütülmesi halinde; bu faaliyet
için belirlenen üç saatlik yükün, üç ö retim eleman na bölünerek gerek haftal k ders
yüklerinde gerekse ek ders ücretlerinin hesab nda her ö retim eleman için bir saat yük olarak
dikkate al nmas gerekmektedir.
Her iki örnekte belirtilen faaliyetin teorik ders d nda kalan faaliyetlerden olmas
dolay yla 2914 say Kanunun 11 inci maddesinin 2 nci f kras na göre bu faaliyetler için
belirlenen toplam yükün ancak haftal k on saatlik k sm n ders yükü ve ek ders ücretinin
hesab nda dikkate al naca tabiidir.
Di er taraftan, bir dersin teorisi ile birlikte uygulanmas n da yap yor olmas halinde
dersin tamam uygulamal ders say lmayacak, teorik ders saati ile uygulamal ders saatlerinin
yükleri ve ek ders ücretleri, 2914 say Kanunun 11 inci maddesi ile Ders Yükü Tespitinde
Uyulacak Esaslar çerçevesinde ayr ayr de erlendirilecektir.
Bilgilerini ve uygulaman n bundan böyle yukar da yap lan aç klamalar do rultusunda
yap lmas rica ederim.

Yüksekö retim Kanunu ve Yüksekö retim Personel Kanunu
Genel Tebli i (*)
(Seri No: 17)

26.6.2001 tarihli ve 4689 say
Kanunun 4 üncü maddesi ile 2914 say
Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinde 01.09.2001 tarihinden geçerli olmak
üzere yap lan de iklik nedeniyle uygulamada birli in sa lanmas amac yla a
daki
aç klamalar n yap lmas gerekli görülmü tür.
1) 2914 say

Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinin birinci

kras , 4689 say

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras ile;

“2547 say Yüksekö retim Kanununun 36 nc maddesine göre haftal k okutulmas mecburi ders yükü saati d nda, k smi statüde
bulunanlar dahil ö retim elemanlar na görev unvanlar na göre a
da belirlenen mecburi ve iste e ba dersler ve di er faaliyetler için bu
ders ve faaliyetlerin haftal k ders program nda yer almas ve fiilen yap lmas art yla normal ö retimde en çok yirmi saate kadar, ikinci
retimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmas nda öncelikle normal örgün ö retimde verilen ders
ve faaliyetler dikkate al r.”

eklinde de

tirilmi tir.

Di er taraftan, 19.11.1992 tarihli ve 3843 say
uncu maddesinde;

Kanunun “Ders Ücreti” ba kl 10

“Normal örgün ö retimde zorunlu ders yükünü doldurmu olan ö retim
elemanlar na ikinci ö retimde verdikleri her ders için; dolduramam olan ö retim
elemanlar na bu yükün doldurulmas ndan sonra verdikleri her ders için, 2914 say
Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler
çerçevesinde ek ders ücreti ile ara s nav, yar
ücretlerin üç kat

l ve y l sonu s navlar için ödenecek

a mayacak ekilde ikinci ö retim programlar esas al narak,

Yüksekö retim Kurulunun görü ü, Milli E itim Bakanl

n teklifi üzerine

Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.”

hükmüne yer verilmi olup, 31.03.1994 tarihli ve 94/5593 say
inci maddesinde de;

Bakanlar Kurulu Karar

n1

kinci ö retimde görev alan, normal örgün ö retimde zorunlu ders yükünü doldurmu
olan ö retim elemanlar na ikinci ö retimde verdikleri her ders için; dolduramam olan
retim elemanlar na bu yükün doldurulmas ndan sonra vermi olduklar her ders için, 2914

say Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler
çerçevesinde ek ders ücreti ile yar y l ve y l sonu s navlar için verilecek ücretler birer kat
fazlas yla ödenir.”
denilmektedir.
Bu itibarla;

a) 2914 say Kanunun 11 inci maddesi uyar nca ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle normal örgün ö retimde verilen ders
ve faaliyetlerin dikkate al narak 2547 say Yüksekö retim Kanununun 36 nc maddesinde belirtilen haftal k zorunlu ders yükünün
tamamlanmas ,

b) Normal örgün ö retimde ders yükünün tamamlanamam olmas halinde ikinci ö retimde verilen ders ve faaliyetlerle
sözkonusu yükün tamamlanmas n sa lanmas ,

c) Haftal k zorunlu ders yükünün tamamlanmas ndan sonra öncelikle normal örgün ö retimde verilen ders ve faaliyetler dikkate
al narak ek ders ücreti ödenmesi,

d) Haftal k zorunlu ders yükünün tamamlanmas ndan sonra ikinci ö retimde verilen ders ve faaliyetlerin azami 10 saati için ek
ders ücreti ödenmesi ve 10 saatlik s
a an k sm için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmemesi,

gerekmektedir.

ÖRNEK : Normal örgün ö retimde 16 saat teorik, ikinci ö retimde de 20 saat teorik ders veren bir ö retim görevlisine, haftal k
12 saat olan zorunlu ders yükünün normal örgün ö retimde verdi i derslerle tamamland ktan sonra kalan 4 saati için normal ek ders ücreti,
ikinci ö retimde verdi i 20 saatlik ders dolay yla da sadece 10 saati için bir kat fazlas yla olmak üzere 14 saat ek ders ücreti ödenecek,
ikinci ö retimden kalan 10 saatlik teorik ders için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir.

2) 4689 say Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci f kras ile de tirilen 2914 say
Yüksekö retim Personel Kanununun 11 inci maddesinin ikinci f kras nda;
“Ö retim elemanlar n teorik derslerle yapt rd klar uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çal malar n ve ara
navlar n ne ölçüde ders yükünden say laca Yüksekö retim Kurulunca belirlenir. Ara s navlar için Yüksekö retim Kurulunca ö renci
say göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü be saati, di er faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati
geçemez. Teorik dersler d ndaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmas ndan sonraki k sm ek ders ücretinin hesab nda dikkate al r.
Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmas nda ve ek ders ücretinin hesab nda, teorik dersler d ndaki faaliyetlerin haftal k en fazla on
saatlik k sm dikkate al r, kalan k sm ise maa kar
say r.” hükmü yer almaktad r.

Buna göre, haftal k zorunlu ders yükünün tamamlanmas nda ve ek ders ücretinin
hesaplanmas nda, teorik dersler d ndaki faaliyetlerin en fazla toplam 10 saatinin dikkate
al nmas , dolay yla Bakanl
zca yay mlanan 15 Seri No’lu Yüksekö retim Kanunu ve
Yüksekö retim Personel Kanunu Genel Tebli inde belirtilen aç klamalar do rultusunda
uygulamaya devam olunmas , 10 saatlik s rlaman n hesaplanmas nda normal ve ikinci
retimde verilen teorik dersler d ndaki faaliyetler toplam n birlikte de erlendirilmesi
gerekmektedir.
ÖRNEK 1- Normal örgün ö retimde 2 saat teorik ders veren ve 6 saat teorik ders d faaliyette bulunan , ikinci ö retimde de 8
saat teorik ders veren ve 9 saat teorik ders d faaliyette bulunan bir doçente 10 saat olan haftal k zorunlu ders yükünün normal örgün
retimden 2 saat teorik ders, 6 saat teorik ders d faaliyet ve ikinci ö retimden de 2 saat teorik ders ile doldurulmas ndan sonra, ikinci
retimde 6 saat teorik ders ve 4 saat teorik ders d faaliyet için bir kat fazlas yla ek ders ücreti ödenecek, ikinci ö retimden kalan 5 saat
teorik ders d faaliyet için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir.

ÖRNEK 2- Normal örgün ö retimde 4 saat teorik ders veren, ikinci ö retimde de 18
saat teorik ders veren ve 8 saat teorik ders d faaliyette bulunan profesöre, 10 saat olan
haftal k zorunlu ders yükünün normal örgün ö retimde verdi i 4 saat teorik ders ve ikinci
retimde verdi i 6 saat

teorik ders ile tamamlanmas ndan sonra, ikinci ö retim için (18-6=) 12 saatlik sürenin 10 saati
için ek ders ücreti ödenecek; ek ders ücreti ödenmesinde dikkate al nmayan ikinci ö retimden
2 saat teorik ders ve 8 saat teorik ders d faaliyeti için ise gerek normal örgün ö retimde,
gerek ikinci ö retimde hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir.
ÖRNEK 3- Normal örgün ö retimde 4 saat teorik ders veren, 14 saat teorik ders d faaliyeti bulunan bir profesörün, ikinci
retimde de 6 saat teorik dersi ile 2 saat teorik ders d faaliyeti bulunmaktad r. Bu ö retim üyesine, 10 saat olan zorunlu ders yükü normal
örgün ö retimde verdi i 4 saat teorik, 6 saat teorik ders d ndaki faaliyetleri ile doldurulduktan sonra, teorik ders d ndaki faaliyetler için
belirlenen 10 saatlik s r a lamayaca ndan normal örgün ö retimden kalan (14–6=) 8 saat teorik ders d ndaki faaliyetlerinin sadece 4
saati için, ikinci ö retimden ise sadece 6 saat teorik dersleri için ek ders ücreti ödenecek, normal örgün ö retimde verdi i 4 saat ve ikinci
retimde verdi i 2 saat di er faaliyetleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Tebli olunur.

(*) 17.01.2002 tarihli ve 24623 say

Resmi Gazetede yay nlanm

r.

