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Gece öğretimi yapan istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair Kanun
(Besmî Gazete ile yayımı : 29 . 2 . 1968 - Sayı : 12839)
No.
1014

"

Kabul tarihi
22 .2 .1968

MADDE 1. — Gündüz öğretiminden ayrı olarak, gece öğretimi yapan istanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, öğretim üyelerinden gece okutulan ders, yapılan seminer ve uygulamaların be
her saati için, profesörlere 100 (yüz), doçentlere 75 (yetmişbeş), öğretim üyesi yardımcılarından
öğretim görevlilerine 60 (altmış), okutman, uzman ve tercümecilerle asistanlara da 50 (elli) şer lira
fazla çalışma ücreti verilir.
Bu kanuna göre görevlendirilen üniversite öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ödenmek
te olan ücretler, üniversite tazminatına halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dolayısiyle alacak
ları ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü de uygulanmaz.
MADDE 2. — istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yaptığı gece öğretimi hizmetinden
dolayı dekana ayrıca 600 (altı yüz), fakülte sekreterine 500 (beş yüz), müdür - şeflere 450 (dört
yüzelli). maaşlı ve ücretli memurlara 400 (dört yüz), teknisyenlere 400 (dört yüz) ve hizmetlilere
de aylık ücretlerine ek olarak 300 (üç yüz) er lira fazla çalışma ücreti verilir.
Bu kanun gereğince çalıştırılacak müdür - şef sayısı 4 ü, memur sayısı 35 i, hizmetli sayısı 35 i
ve teknisyen sayısı 3 ü geçemez.
MADDE 3.— Bu kanuna göre verilecek ders, seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek ücret
lere nıüstehak olabilmek için bu görevlerin fiilen ifa edilmesi lâzımgelir.
öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler ödenmez.
MADDE 4. — Bu kanunun yayını tarihinden itibaren istanbul Edebiyat Fakültesine, gece öğre
nimi yapmak amaciyle öğrenci kayıt ve kabulü yapılmaz.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre verilecek ücretler, gece öğretiminin fiilen bağladığı ta
rihten itibaren ödenir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 14 . 7 , 1965 tarihli ve 657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» nun malî
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre tediye yapılır.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - (icrekçeli 449 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 27 nci Birleşimine, 1101 S. Sayılı basma
ya n Cumhuriyet Senatosunun 36 neı Birleşim tu'anağına bağlıdır.
i l - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân, Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonları görüşmüştür.
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