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… FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

İlgi : 04.06.2018 tarih ve 26626 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile doçent unvanı almış ancak doçent kadrosuna atanmamış olan Öğretim 

Elemanının ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı ve ek ders gibi mali haklardan 

yararlandırılması talebinde bulunduğu ve bu mali haklardan yararlanıp yararlanmayacağı 

hususunda Rektörlüğümüzden görüş talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin (A) 

bendinde, öğretim üyesi kadrosuna atananların başlangıç dereceleri ve buna göre hak 

kazanacakları aylıkların konusu ve zamanı düzenlenmiştir. Anılan maddede, "… Doçentler, 

doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin … ilk kademe 

aylığını alırlar" hükmü yer almaktadır. 

Aynı Kanun'un 5.maddesinde ise "Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının 

hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate 

alınır. Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere 

göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır" denilmektedir. 

Aynı Kanun'a bağlı ek gösterge cetvelinde ek gösterge rakamları 1-3 derece doçentler 

için 4.800 olarak belirlenmiştir. 

Aynı Kanun'un Ek 2 nci maddesinde düzenlenen makam tazminatı ise; anılan Kanun'a 

ekli makam tazminatı cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara ödeneceği 

belirtilmiştir. 

Görev tazminatı ise, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

"Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; makam 

tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara "görev tazminatı" ödenebileceği 

belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek ders ücreti başlıklı 

11 inci maddesinde "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık 

okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına 

görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık 

ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci 

öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir" hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin 

4.fıkrasında doçentler için ek ders ücret göstergesi 250 puan olarak belirlenmiştir. 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 18/5/2016 tarihli ve 10 numaralı oturumunda alınan 

Genel Kurul Kararında da; 

".... 

a) Aylıkları karşılığında kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri 

kaydıyla araştırma görevlisi, uzman, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici kadrolarında 

bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanları ile öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında 

bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanlarının maaş karşılığı haftalık zorunlu ders 

yüklerinin 10 saat olarak belirlenmesine ve haftalık 10 saat üzerindeki ders yükleri için doçent 
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ek göstergesi üzerinden ek ders ücreti almalarına, 

b) Yardımcı doçent kadrosunda bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanlarının haftalık 10 

saat üzerindeki ders yükleri için doçent ek göstergesi üzerinden ek ders ücreti almalarına, karar 

verildi." denilmektedir. 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; doçent unvanına sahip 

ancak doçentlik kadrosuna atanmamış öğretim elemanlarının mali hakları bakımından: ek 

gösterge ile makam ve görev tazminatı ödemesinin kadroya atanmış olma şartına bağlı 

bulunduğundan, bunların ödenmesinin mevzuata uygun bulunmadığı, ancak doçent unvanına 

sahip öğretim elemanlarının doçentler için belirlenen ek ders ücreti göstergesi üzerinden ek ders 

ücreti almalarının mevzuata uygun bulunduğu mütalaa edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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