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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.6.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bülend ULUSU
Başbakan

GENEL GEREKÇE
25.6.1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun; unvan ve görevlendirme şekillerinde deği
şiklikler getiren ve Üniversitelerin kuruluş ve kadro kanunlarını yürürlükten kaldıran 4.11.1981 gün ve 2547
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmışta-. Söz konusu Kanun,
yükseköğretim kurumlarının çalışma ve yönetim şekillerini yeni esaslara bağlamış ve akademik unvanları yeni
bir düzenlemeye tabi tutmuştur. Son yıllarda Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler ile mevzuatı
mıza Özel Hizmet Tazminatı getirilmiş ve başta öğretmenler olmak üzere geniş bir memur kesimi ek gös
tergeden yararlandırılmıştır. Gerek bu gelişmeler, gerekse 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Karar
namenin değiştirilerek kabulüne ilişkin 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun ile üniversitelere bağlanan yüksek
okullarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlere tanınan maddî imkânlar, üniver
site öğretim üye ve yardımcılarının özlük haklarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Öte yandan;
söz konusu değişikliklerle beraber, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üye ve yardımcılarına mevcut
kanuna göre değişik kalemler altında yapılan ödemelerde zaman zaman tereddütler baş göstermiş ve bu yön
den Kanunun uygulanabilirliği zorlaşmıştır. Tasarı bu zorunluluklar nedeniyle hazırlanıp sunulmuş bulunmak
tadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 25.6.1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa paralel olarak kapsam maddesi
düzenlenmiştir.
Madde 2. —»Bu maddede; 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda iki ayrı maddede düzenlenen öğ
retim üyeleri ve öğretim yardımcıları unvanları ile bunların başlangıç dereceleri ve yükselebilecekleri derece
ler, tek bir maddenin iki ayrı fıkrası içinde düzenlenmiştir. Madde düzenlenirken, 2547 sayılı Kanundaki un
vanlar esas alınmış, öğretim üyelerinin başlangıç dereceleri ile yükselebilecekleri dereceler (a) fıkrasında, öğre
tim yardımcılarınınki de (b) fıkrasında gösterilmiştir. Doçentlerin başlangıç derecesi, bu düzenleme ile bir
derece artırılarak üçüncü derecenin birinci kademesine getirilmiş, yardımcı doçentlerin başlangıç derecesi ise,
beşinci derecenin birinci kademesi alarak belirlenmiştir, öte yandan; öğretim yardımcısı sınıfına giren eleman
lar ayrı ayrı sayılmış ve bunların başlangıç dereceleri için tek bir kriter esas alınmıştır. Buna göre; öğre
tim yardımcılarının giriş dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Ortak Hükümleri» ile geti-
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rilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümler hariç, Devlet Memurları Kanunu hükümleri
uyarınca öğrenim niteliği ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ye kademelerine iki de
rece eklenmek suretiyle belirlenecektir.
Maddenin son fıkrasında belirtildiği gibi öğretim yardımcılarının kazanılmış hak aylıkları, aynı fıkrada
gösterilen koşullarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenecek, ancak kendilerine iki üst de
receden aylık ödenebilecektir.
Madde 3. — Üçüncü maddede; ikinci madde ile tespit edilen görev aylıklarının, bir yandan kazanılmış
hak teşkil etmeyip sadece aylık ödemelere esas alınacağı, öte yandan da bu aylıkların ilgililerin bu Kanun
kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca; bu kadrolara atanmadan önceki
kazanılmış hak aylık dereceleri atandıkları tarihte bu unvanlar için öngörülen giriş dereceleri ya da yükse
lebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı
Kanunun değişik 161 inci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademeleri
ne gelenlerin hakları korunmuş ve bu durumda olanlara kazanılmış hak aylıkları üzerinden aylık ödenmesi ve
başarılı geçen hizmet sürelerinin de kazanılmış hak aylık derecelerinde kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiy
le değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre örneğin kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 5 inci
kademesinde bulunan bir yardımcı doçent, doçentliğe atandığında 3 üncü derecenin 1 inci kademe aylığını
almayacak, diğer şartların da varlığı halinde kazanılmış ha'k aylığı 2 inci dereceye yükseltilerek aylığı, bu dere
cenin ilgili kademesi üzerinden ödenebilecektir.
Madde 4. — Bu maddede; üniversite öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarının hesaplanmasında, Dev
let Memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının esas alınacağı ifade edikdikten sonra,
hangi unvanlara ayrıca ne miktarda ek gösterge verileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme ile; Profesörlük kad
rosuna atananlara verilecek ek gösterge rakaım 600 olarak aynen muhafaza edilmiş doçentlik kadrosuna
atanacaklara verilecek ek göstergeler 400'den 500'e yükseltilmiştir. Yardımcı doçentlik kadrosuna atana
caklara verilecek ek göstergeler 400 olarak belirlenmiş, öğretim yardımcılarından; 1 inci dereceden aylık
alanlar için 400, ikinci dereceden aylık alanlar için 300 ve diğerleri için de 200 olarak tespit edilmiştir. Böy
lece profesör, 'doçent ve yardımcı doçentler için öngörülen ek göstergeden yararlanılabilmesi için ilgililerin
bu unvanlı kadrolara atanmaları gerekmekte, öğretim yardımcılarının ek göstergeleri ise aylık almakta ol
dukları derecelere bağlanmaktadır.
MADDE 5. — Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, 'hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında
yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğretimi görenlere bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık
belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir 'derece yükselmesi uygulanmasına ilişkin
1765 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü aynen muhafaza edilmek suretiyle bu bilim
sel aşamalardan geçilmesi teşvik edilmiştir.
Mad'de 6. — Bu madde ile 1765 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hüküm getirilmiştir. Madde hük
müne göre; öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst veya
iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle yükse
lebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, alabilecekleri derecelere atanabilecekler veya yükseltilebileceklerdir.
Ancak karşılık gösterilen kadrolar ödemelere esas alınmayacak ilgililer durumları itibarüyle kanunun genel
hükümlerine göre belirlenen aylıkları almaya devam edeceklerdir.
Böylece, 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce çeşitli üniversitelerin kadro kanunlarında yer
alan bu konudaki değişik hükümler birleştirilerek kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapmamaktan
ötürü doğabilecek kayıplar, yeni bir yasal düzenlemeye gerek kalmadan yükeeköğretim kurumlarının bünye
leri içinde büyük Ölçüde »giderilebilecektir.
Madde 7. — öğretim üyeleri 'ile öğretim yardımcılarının ;derece yükselmelerine ilişkin şartlar bu mad
de 'içerisinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre derece yükselmesi yapabilmek için; ilgililerin yükselebile
cekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun bulunması, dereceleri içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu
derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen alimış olmaları ve bu süre içindeki sicillerinin de olumlu ol
ması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Madde hükmünün başlangıcında, «6 ncı madde hükümleri saklı
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kalmak üzere» denilmek suretiyle yükselinebilecek derecede 'boş kadro olmasa da aynı unvanlı bir başka
kadronun karşılık gösterilerek derece yükselmesi yaptırılabilmesi mümkün kılınmıştır.
'Madde düzenlenirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki derece yükselmesine ilişkin madde
hükmüyle paralellik sağlanmıştır.
Madde 8. — öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarının, kademe ilerlemeleri de, 'bu madde içerisinde
düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; ilgililerin kademe ilerlemesi yapabilmeleri, bulundukları kademede
en az bir yıl çalışmış olmalarına, olumlu sicil almalarına ve aynı derecede ilerlenebileeek bir kademenin
bulunmasına 'bağlanmıştır.
Maddenin ikindi fıkrasında da, bu ilerlemenin hak kazanılan tarihten itibaren geçerli olduğu ayrıca 'hü
küm altına alınmıştır.
Madde 9. — Madde hükmü 'ile; 7 inci ve 8 inci madde esaslarına göre yapılacak derece ve kademe
ilerlemelerine ilişkin onay makamının üniversite rektörü olacağı ifade edilmiştir.
Madde 10. — üniversite öğretim üye ve yardımcılarının 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun deği
şik 187-213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlarından ayrıca yararlanacakları, söz konu
su madde hükümlerine atıf yapılmak suretiyle bu madde içerisinde düzenlenmiştir.
Madde 11. — Ek ders ücretlerine ilişkin esaslar <bu madde içerisinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne
göre, üniversite öğretim üye ve yardımcılarının ders yüklerinin yükseköğretim kurulu tarafından belirlene
ceği ifade edilerek, bu ders yüklerinin üzerinde ders veren öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödeneceği hük
me bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında; unvanları tasarının ikinci maddesinde belirtilen öğretim üye
ve yardımcılarına, bu unvanlar itibariyle uygulanacak katsayılar bir tablo hallinde gösterilmektedir. Tablo
düzenlenirken günün ekonomik şartları da göz önüne alınmış ve yürüdükteki gösterge rakamları yükseltil
miştir.
Ek ders saat ücreti, tespit edilen 'bu göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belir
lenen katsayı ile çarpımından oluşacaktır.
Yükseköğretim Kurumlarında kadrolu eleman olarak çalışmayan fakat lbu kurumlarda kendilerine ihti
yaç olan personelin bu görevleri yüklenmelerini sağlayabilmek için, tabloda belirtilen ek ders göstergesinin
% 50 fazlasının uygulanması öngörülmüştür.
Madde 12. — Madde hükmü ile, öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına daha önce «tş Güçlüğü,
iş Riski, Teminindeki Güçlük Zammı ile Tam Gün ödeneği» olarak iki ayrı kalem halinde yapılan öde
meler, bu madde ile «Üniversite Ödeneği» adı altında aylıkların (ek gösterge dahil) belli bir yüzdesi şeklin
de ve mevcut oranların artırılması suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; alınan aylıklar
esas alınmak suretiyle öğretim üyelerine tou aylıkların % 85'i, öğretim görevlilerine % 60'ı, öğretim yardım
cılarına % 45'i 'her ay ayrıca üniversite ödeneği olarak ödenecektir. Üniversitelerde tam gün çalışmayı
teşvik amacıyla, bu ödemelerin kısmî statüde görev yapanlara ödenmeyeceği ayrıca hükme bağlanmıştır.
Madde 13. — İdarî görev yapanlara yapılacak ödemeler; «İdarî Görev ödeneği» başlığı altında ve ayrı
bir madde halinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; rektörlere ek gösterge daihil olmakta ol
dukları aylıklarının % 30'u, rektör yardımcıları ve dekanlara % 15'i, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek
okul müdürleri ile 'bölüm başkanlarına % 10'u, enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardım
cılarına da % 5'i idarî Görev ödeneği olarak ayrıca ödenecektir. Birden fazla idarî görevi olanlara ise,
bu ödeneklerden ancak en yüksek olanı ödenecektir, öte yandan, 'bu Kanuna tabi olmayan kişiler esasın
dan tayin olunacak rektörlere, bu görevleri dolayısıyla 657 sayılı Kanuna göre birinci derecede memur son
kademe aiylığı (ek gösterge dahil) ile bunun bir katı ka'dar ek ödemede bulunulacağı ve bu durumdakilerin
ayrıca Kanunları 11 inci maddesindeki haklardan yararlanacakları da hükme «bağlanmıştır. Bunlardan emekli
iken atananlar emekli aylıklarını almaya devam edecekler, diğerleri ise 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile ilgilendirileceklerdir.
Madde 14. — Yeni kurulan ya da daha önce kurulmuş olmasına rağmen gelişmesinde güçlük çekilen
yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağlanamayan Fakülte, ana bilim, ana sanat, bilim
ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, bu yükseköğretim kurumlarında görev almalarını teşvik
etmek için aylıklarının (Ek gösterge dahil) % 20'sine kadar Geliştirme ödeneği verilmesi öngörülmekte
dir.
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Yürürlükteki Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü ödeneği uygulanmasında olduğu gibi kapsama alman yük
seköğretim 'kurumunda görevli tüm öğretim üye ve yardımcıları bu ödenekten yararlandırılmamış; yalnız
ca gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının ancalk yeterli öğretim elemanı sağlanamayan
bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarının Geliştirme ödeneğinden yararlandırılması benimsen
miştir. Böylelikle eğitimin bilim ve sanat dalları itibariyle geliştirilmesi mümkün olabilecektir.
Yükseköğretim kurumları itibariyle geliştirme ödeneği verilecek 'bilim dalları ile bu ödenekten yararlan
dırma süreleri Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit edilecektir.
Madde 15. — Yükseköğretim 'kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16
ncı maddesinde unvanları belirtilen personelinin, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istih
dam edilme olanağı getirilmiştir. Bu elemanlarla ilgili sözleşme esas ve ücretleri ile bunların yararlanabile
cekleri sosyal yardımlar Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakan
lar Kurıilunca tespit edilecektir.
Madde 16. — Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına verilecek ücret, Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek esaslara göre Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit olunacaktır.
Madde 17. — Bu madde ile; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanların; Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üc
ret karşılığında sözleşmeli olarak yükseköğretim kurumlarında çalıştırılabilmelerine imkân tanınmıştır.
öğretim elemanı İhtiyacı ve yaş kaydı nedeniyle emekliye ayrılmış ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan
öğretim elemanlarının da durumu dikkate alınarak sözleşmeli personel için yaş kaydı konmamıştır.
Madde 18 — Bu kanun hükümlerinin, 7163 «ayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan akademik personele de uygulanacağı belirtilmektedir.
Madde 19. — Bu Kanun hükümlerinin yeterli olmaması halinde, uygulama da ortaya çıkabilecek boş
luk ve tereddütlere meydan vermemek bakımından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 'ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Madde 20. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunu değiştiren di
ğer Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır.
Geçici Madde 1. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi öğrenmenlerden yükseköğretim kurumlarına bağlanan yüksekokullarda gö
revli olanların öğretim görevlisi olarak çalıştırılmaları öngörülmüş, bunlardan yükseköğretim kurumlarında
istihdamına ihtiyaç duyulanların kadro unvanlarının 1.8.1983 tarihi itibariyle öğretim görevlisi» olarak de
ğiştirilmiş sayılacağı belirtilmiştir. Madde ile bu personelin intibakı sağlanmaktadır.
Geçici Madde 2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca öden
mekte olan % 40 oranındaki İş Güçlüğü, İş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı ile yine % 40 oranın
daki Tam Gün Ödeneği kaldırılmış ve bunların yerine 12 inci madde ile Üniversite ödeneği getirilmiştir.
Bu ödenek, öğretim yardımcılarına % 45 oranında ödeneceğinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ge
çici maddeleri uyarınca % 40 oranındaki sözkonusu her iki ödemeden yararlanmakta bulunan öğretim yar
dımcılarının bu gelirlerinde bir azalma olmaması sağlanmış'tır. Buna göre 'ilgililere ödenecek Üniversite
Ödeneğinin net tutarı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları İş Güçlüğü, İş Riski ve Temi
nindeki Güçlük Zammı ile Tam Gün Ödeneğinin net tutarlarından az ise aradaki fark, bu farklılık gideri
linceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecektir.
Geçici Madde 3. — Ek göstergeler yeni bir esasa bağlandığından bu düzenlemeden dolayı öğretim yar
dımcılarının bir kaylba, uğramaları önlenilmektedir.
Geçici Madde 4. -r- öğretim elemanlarının unvanlar itibariyle başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler
yeniden belirlendiğinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli olup bu
Kanun kapsamına giren personel için genel bir intibak getirilmektedir.
Madde 22. — Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir.
Madde 23. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir.
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Danışma Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 1/743
Z. 538
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

18 Temmuz 1983

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Yükseköğretim Personel Kanunu Tasa
rısı» ndan ilişik olarak sunulmuştur.
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33-36 ncı maddeleri uyarınca Komisyon görüşünüzün bildirilmesini saygı
larımla rica ederim.
Selçuk KANTARCIOĞLU
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Bütçe - Plan Komisyonu
Esas No. : 1/743

10 Ağustos 1983

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İLGİ : 18.7.1983 günlü ve 1/743 sayılı yazınız.
İlgi yazınızla, Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen «Yükseköğretim Personel Kanunu
Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 10.8.1983 günlü 85 inci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de ka
tılmasıyla görüşülmüştür.
Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde;
1. «Haklardan Yararlanma» başlığı altında yer alan 10 uncu maddenin sonuna, maddeye, sosyal hak ve
yardımlardan faydalanamayan Yükseköğretim Kurulu Üyelerini de dahil etmek için, «Yükseköğretim Kurulu
Üyelerinden, T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan haklardan yararlanamayanlara, bu
sosyal haklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar dahilinde ödenir.» fıkrasının eklenmesi,
2. Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerini belirleyen 11 inci maddede, öğretim elemanlarının ek ders
gösterge rakamlarının Profesör için 24, Doçent için 20, Yardımcı Doçent için 16 ve Öğretim Görevlisi ile
Okutman için 14 olarak yeniden düzenlenmesi,
3. «Üniversite Ödeneği» başlığı altında yer alan 12 nci maddenin, «Öğretim Üyelerine almakta oldukları
aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 100'ü, öğretim Görevlilerine % 75'i, Öğretim Yardımcılarına % 60'ı,
her ay Üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir. Bu ödenek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez.» şeklinde
yeniden düzenlenmesi,
4. 13 üncü maddede yer alan İdarî Görev Ödeneklerinin Rektörler için % 50, Rektör Yardımcıları ve
Dekanlar için % 30, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuvsar Müdürleri ve
Yardımcıları ile Bölüm Başkanları için % 20, Enstitü Müdür Yardımcıları ile Yüksekokul Müdür Yardım
cıları için % 10 oranlarında değiştirilerek benimsenmesi,
5. 17 nci maddenin 1 inci fıkrasının son cümlesinin, ödenecek ücretlere bir kıstas getirmek amacıyla,
«Bu gibilere ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu
tarafından yayımlanacak yönetmelikle belirlenir.» şeklinde değiştirilmesi,
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— 6 6. 18 inci maddede sayılan diğer kurum mensupları arasına «Öğretim Görevlileri ile Okutmanlar» in
ilave edilmesi, yine aynı maddenin sonuna «Enstitüde bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen esaslara göre
Emekli öğretim elemanları sözleşmeyle çalıştırılabilir.» şeklinde bir fıkranın eklenmesi,
7. Tasarıda konu edilmeyen;
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve Üniversitelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi ola
rak görev yapan Genel Sekreterler, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları
ve Hukuk Müşavirlerine, almakta oldukları yan ödeme, Özel Hizmet Tazminatı ve diğer e'k ödemelerine halel
gelmemek şartıyla aylıklarının % 20'si oranında tazminat ödenmesini ve,
b) 2547 sayılı Kanunun Geçici 26 ncı maddesinde yer alan lojmanlar sağlanıncaya kadar, Yükseköğretim
Kurulu tarafından saptanacak, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan yörelerde sürekli görev yapan Öğ
retim Üyelerine (ek gösterge dahil) aylıklarının % 20'si oranında konut tazminatı ödenmesini,
Öngören yeni bir maddenin tasarıya ilavesinin Komisyonunuza tavsiye edilmesi,
8. Diğer maddelerin Hükümetten geldiği şekilde aynen benimsenmesi,
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Bilgilerinize arz ederiz.
Tandoğan
TOKGÖZ
Başkan
Bahtiyar UZUN OĞLU
Kâtip

M. Nedim BİLGİÇ
Üye
Ayhan FİRAT
Üye
Hayati

Necmettin

GÜRTAN
Üye

NARLIOĞLU
Üye

Salih Necdet
ÖZDOĞAN
Üye

İbrahim

Türe

ŞENOCAK
Üye

TUNÇBAY
Üye

Orhan
BAYSAL
Başkanvekili
Mustafa

Recai

Abdurrahman

Muhsin Zekâi
BAYER
Üye
Söz hakkım saklıdır

DİNÇER
Üye

Ahmet Senvar
Üye

Ali
Üye

GİRMEN

KIRCALI
Üye
Söz hakkım saklıdır
Ertuğnul Zekâi ÖKTE
Üye
İmzada bulunamadı
Evliya

PARLAK
Üye
Söz hakkım saklıdır
Turgut TAN
Üye
İmzada bulunamadı
TUTUM
Üye
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ALPDÜNDAR
Üye
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Cahit

Cemil
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DOĞU

Özer

GÜRBÜZ
Üye

Turgut

KUNTER
Üye

Tülay ÖNEY
Üye

Muzaffer

SAĞIŞMAN
Üye
Söz hakkım saklıdır

M. Ali Öztürk
Üye

Şadan

TEKELİ

TUZCU
Üye
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18 Ağustos 1983

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı, 18.8.1983 tarihinde Yüksek öğretim Kurulu, Millî Eğitim Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcilerinin de katıldığı 53 üncü Birleşimde Komis
yonumuzda görüşülmüştür.
L Tasarının «Amaç» maddesi olmadığından yeni den «Amaç» maddesi düzenlenmiştir.
2. Tasarının birinci maddesi ikinci madde olarak yeniden, üçünjpü maddesi dördüncü madde olarak dü
zeltme ile, dördüncü maddesi beşinci, beşinci maddesi altıncı, altıncı maddesi yedinci, yedinci maddesi seki
zinci, sekizinci maddesi dokuzuncu, dokuzuncu maddesi onuncu, onuncu maddesi onbirinci, onbirinci mad
desi onikinci, onikinci maddesi onüçüncü, onüçüncü maddesi ondördüncü, ondördüncü maddesi onbeşinci
onbeşinci maddesi onaltmcı, onaltmcı maddesi onyedinci, onyedinci maddesi onsekizinci madde olarak yeniden
düzenlenmiştir.
3. Yeni bir ondoküzuncu madde ilave edilmiştir.
4. Onsekizinci madde yirminci madde olarak değiştirilerek, ondoküzuncu
madde yirmiikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

madde yirmibir,

yirminci

5. Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler, düzeltme sebebiyle, yirmibirinci madde yirmiüçüncü, yirmiikinci
madde yirmidördüncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir.
Arz olunur.
Mahir CANOVA
Başkanvekili

Muzaffer ENDER
Sözcü
İmzada bulunamadı.

Zeki YILDIRIM
Kâtip
Toplantıda bulunamadı.

Ethem AYAN
Üye

Halil AKAYDIN
Üye
İmzada bulunamadı.

İhsan GÖKSEL
Üye ,

Nihat KUBİLAY
Üye

Mr. Utkan KOCAT ÜRK
Üye

Selçuk

KANTARCIOĞLU
Başkan

Adnan OREL
Üye
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51 inci madde üzerinde söz
hakkım saklıdır.
Üye
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı

Kapsam
MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim üyeleri
ile öğretim yardımcılarının aylık, ödenek ve sair özlük hakları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
Öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları sınıfları
MADDE 2. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler
aşağıda gösterilmiştir.
A) Öğretim Üyeleri Sınıfı :
Bu sınıf, profesörler, dpçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk
kademe aylığını alırlar ve son kademesine kadar ilerlerler,
b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk
kademe aylığını alırlar ve birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci
derecenin ilk kademe aylığını alırlar ve üçüncü derecemin son kademesine kadar yükselebilirler.
B) Öğretim Yardımcıları Sınıfı :
Bu sınıf, öğretim ve araştırma görevlileri ile okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacı
larından oluşur.
Öğretim yardımcılarının giriş dereceleri, (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı madde
sinin «Ortak hükümler» ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Dev
let Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak
aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.
Öğretim elemanlarının görev aylıkları
MADDE 3. — Öğretim üyelerinin bu Kanunun 2 nci maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kaza
nılmış hak teşkil etmeyip aylık ödemelerine esas alınır.
Öğretim üyelerinden 2 nci maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak
aylık dereceleri, unvanları için öngörülen giriş ya da yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile bu
kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci
maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlere, kazanılmış
hak aylıkları üzerinden aylık ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanılmış hak derecelerinde ka
deme ilerlemesi yaptırılmak suretiyle değerlendirilir.
Öğretim elemanlarının 2 nci madde uyarınca tespit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından çık
maları halinde dikkate alınmaz.
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan
öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece
yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üni
versite, idarî görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanla
rının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarım belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğre
tim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.
Öğretim elemanlarının sınıflandırılması
MADDE 3. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler,
aşağıda gösterilmiştir.
A) Öğretim Üyeleri Sınıfı !
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk
kademe aylığım alırlar ve son kademesine kadar yükselebilirler.
b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk ka
deme aylığını alırlar ve birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci
derecenin ilk kademe aylığını alırlar ve üçüncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
B) Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Sınıfı :
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
C) öğretim Yardımcıları Sınıfı :
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak hükümler» ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine ilişkin hükümleri hariç, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süre
sine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belir
lenir.
Öğretim elemanlarının görev aylıkları
MADDE 4. — Öğretim üyelerinin bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları ka
zanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas alınır.
Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış
hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş ya da yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile,
bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 in
ci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlere, kazanılmış
hak aylıkları üzerinden aylık ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanılmış hak derecelerinde ka
deme ilerlemesi yaptırılmak suretiyle değerlendirilir.
Öğretim elemanlarının 3 üncü madde uyarınca tespit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından çık
maları halinde dikkate alınmaz.
Danışma Meclisi
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(Hükümetin Teklifi)
Gösterge tablosu ve ek göstergeler
MADDE 4. — Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurla
rının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır.
Aylıkların hesabında ayrıca profesör kadrosuna atananlar için 600, doçent kadrosuna atananlar için 500,
yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 400, öğretim yardımcılarından 1 inci dereceden aylık alanlar için
400, 2 nci dereceden aylık alanlar için 300, diğerleri için 200 ek gösterge esas alınır.

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi
MADDE 5. — Yükseköğrenimini tornaladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yük
sek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık bel
gesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama ve derece yükselmesi
MADDE 6. — Öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst
veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla alabilecekleri derecelere atanabilir veya yükseltilebilirler.
Karşılık gösterilen kadrolar ödemelere esas alınmaz.
Derece yükselmesi
MADDE 7. — Öğretim elemanları;
a) 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun
bulunması,
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış
olmaları,
c) Bu süre içinde olumlu siciil almış bulunmaları,
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.
Kademe ilerlemesi
MADDE 8. — Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.
Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır.
Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı
MADDE 9. — Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi üniversite rektörünün onayı ile yapılır.
Haklardan yararlanma
MADDE 10. — Öğretim elemanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 187 - 213 üncü mad
deleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Gösterge tablosu ve ek göstergeler
MADDE 5. — Üniversite öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının ay
lıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır.
Aylıklarının hesabında ayrıca profesör kadrosuna atananlar için 600, doçent kadrosuna atananlar için
500, yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 400, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıların
dan 1 inci dereceden aylık alanlar için 400, 2 nci dereceden aylık alanlar için 300, diğer derecelerden aylık
alanlar için 200 ek gösterge esas alınır.
Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi
MADDE 6. — Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında
yüksek lisans ve yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık bel
gesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Eczacılık veya Fen Fakültesi mezunlarının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında ihtisas yapmaları halinde
bunlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama ve derece yükselmesi
MADDE 7, — Öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst
veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle yük
selebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla alabilecekleri derecelere atanabilir veya yükseltilebilirler.
Karşılık gösterilen kadrolar, ödemelere esas alınmaz.
Derece yükseltilmesi
MADDE 8. — Öğretim elemanları;
a) 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun
bulunması,
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış
olmaları,
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları,
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.
Kademe ilerlemesi
MADDE 9. — Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerle nebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.
Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarih ten geçerli olmak üzere yapılır.
Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı
MADDE 10. — Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır.
Haklardan yararlanma
MADDE 11. — Öğretim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 187 - 213 üncü mad
deleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.
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(Hükümetin Teklifi)

Ek ders ücreti
MADDE 11. — Öğretim elemanlarına Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek ders yükü üstünde
verecekleri dersler için ek ders ücreti ödenir.
Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı
ile çarpımından oluşur.

Unvanı
Profesör
Doçent
Yardımcı doçent
öğretim görevlisi
Okutman

Ek ders
göstergesi
22
18
14
12
10

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunmayanlardan, bu maddedeki unvanlarda ders saati başı
na görevlendirilen öğretim elemanlarına yukardaki ücretler % 50 fazlasıyla ödenir.
Üniversite ödeneği
MADDE 12. — öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 8'5'i, öğretim
görevlilerine % 60'ı, öğretim yardımcılarına % 45'i her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir. Bu öde
nek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez.
İdarî görev ödeneği
MADDE 13. — Rektörlere almakta oldukları aylık tu/tarının (ek gösterge dahil) % 30'u; rektör yardım
cıları ve dekanlara % 1'5'i; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri
ve yardımcıları ile bölüm başkanlarına % 10'u; enstitü müdür yardımcıten ile yüksekokul müdür yardımcı
larına da % 5'i idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev
ödeneklerinden ön yüksek olanı verilir.
Bu Kanuna ta'bi olmayan kişiler arasından tayin
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en
ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi
emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine
Emekli Sandığı ile İlgilendirilir.

olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında
hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan
devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C.

Geliştirme ödeneği
\
MADDE 14. — Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağla
namayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına almakta ol
dukları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla % 20"si Geliştirme Ödeneği olarak ödenir.
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Yükseköğretim Kurulu Üyelerinden, T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan
haklardan yararlanamayanlara, bu sosyal haklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar dahi
linde ödenir.
Ek ders ücreti
MADDE 12. — öğretim elemanlarına Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde aylık karşılığı
okutulması mecburi ders yükü saati dışında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek, mecburi ve
isteğe bağlı olarak, görev unvanlarına göre en çok onsekiz saate kadar verecekleri dersler için, ek ders
ücreti ödenir.
Ek ders saat ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen
katsayı ile çarpımından oluşur.
Unvanı

Ek ders
göstergesi

Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
öğretim Görevlisi
Okutman

24
20
16
14
14

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunmayanlardan, bu maddedeki unvanlarda ders saati başı
na görevlendirilen öğretim elemanlarına yukarıdaki ücretler % 50 fazlasıyla ödenir.
Üniversite ödeneği
MADDE 13. — Öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 100'ü, öğre
tim görevlileri ve okutmanlara % 80'i, öğretim yardımcılarına % 60'ı her ay üniversite ödeneği olarak ay
rıca ödenir. Bu ödenek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez.
İdarî görev ödeneği
MADDE 14. — Rektörlere almakta oldukları aylık
ları ve dekanlara, % 30'u dekan yardımcıları, enstitü
yardımcıları ile bölüm başkanlarına, % 20'si enstitü
larına da % 10'u idarî görev ödeneği olarak ayrıca
görev ödeneklerinden en yüksek olanı verilir.

tutarının (ek gösterge dahil) % 60'ı rektör yardımcı
ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ve
müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardımcı
ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en
da ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 11 inci maddesi
emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine
Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarın
hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan
devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C.

Geliştirme ödeneği
MADDE 15. — Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağla
namayan fakülte, anabilim, anasana.t bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, almakta olduk
ları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla % 20'si Geliştirme ödeneği olarak ödenir.
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Geliştirme Ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dal
ları ve bu ödenekten yararlandırma süreleri Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.
Devlet Konservatuvarlarının öğretim elemanları
MADDE 15. — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici
16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak is
tihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal
yardımlar, Yükseköğretim Kurulu'nun önerisi ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca
kararlaştırılır.
Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler
MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalış
tırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar da
hilinde Yükseköğretim Kurulunca saptanır.
Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı
MADDE 17. — Üniversiteler ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanları, emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Yükseköğre
tim Kurulu tarafından tespit edilir.

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler
MADDE 18. — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim
tanlar hakkında da uygulanır.
Bu enstitüde görevli asistanlar ha'kkın'da araştırma
©u Kanun •hükümleri, gereğince Üniversitelerarası
larına da aynen uygulanır.

Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi) ve asis
görevlisi gibi işllem yapılır.
Kurul tarafından alınan kararlar bu kurum mensup

Uygulanacak diğer kanun hükümleri
MADDE 19. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
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Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dal
ları ve bu ödenekten yararlandırma süreleri, Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.
Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları
MADDE 16. — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici
16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak is
tihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yar
dımların neler olduğu, Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılır.
Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler
MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalış
tırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar da
hilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
Emekli öğretim elemanları ile uzmanların sözleşmeli istihdamı
MADDE 18. — Üniversiteler; ihtiyaç duydukları dallarda, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanları, emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilirler. Her üniversitede, hangi dallarda kaç ele
man ve uzman çalıştırılacağı, bunların okutacakları ücretli ders saati sayısı ile ödenecek ücret miktarı,
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
Geçici süre görevlendirme
MADDE 19. — Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda malî hüküm bulunmayan diğer ka
mu görevlileri, yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görev
lendirilebilirler.
Bunlara kendi kurumlarından alacakları aylık, ödenek ve tazminatlara ek olarak görevlendirildikleri ku
ruluşlar bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. Bu ücret döner ser
mayeye yatırılmaz.
Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler
MADDE 20, — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme ida
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi) öğretim
görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır.
Bu enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan karar
lara bu kurum mensupları da aynen uyarlar.
Uygulanacak diğer kanun hükümleri
MADDE 21. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonca 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Kaldırılan hükümler
MADDE 20. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik
yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.3.1983 tarih ve
2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim ku
rumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim yardımcılarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Ka
nunun 12 nci maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zam
mı ile Tam Gün Ödeneği tutarından az olması halinde ara'daki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ula
şıncaya kadar, hiçlbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Öğretim yardımcılarından halen almakta oldukları ek göstergeler, bu Kanunun
4 üncü maddesinde tespit edilen ek göstergelerden yüksek olanlara, daha yüksek bir ek göstergeye hak kazahıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih'te Yükseköğretim kurumlarında görev
yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının initİbakları, 657 sayılı Devlet Memur
ları kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı mad
desinin «Ortak Hükümler»! ile getirilen kademe ilerlemesi Ve derece yükselmesi hariç başlayabilecekleri de
rece ve kademe esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre rektlörlüklerce üç ay
içinde yapılır.
İritübak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunullur.
Yürürlük
MADDE 21. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi yayımını izleyen akbaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984
tarihinde yürürlüğe girer.
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MADDE 22. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,
GEÇİCİ MADDE 1.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.3.1983 tarih ve
2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim kurum
larında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30.6.1984 tarihi itibariyle
yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. - - öğretim yardımcılarına ve geçici l inci madde kapsamına girenlere bu Kanu
nun 13 üncü maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı
ile tamgün ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya
kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Öğretim yardımcılarından halen almakta oldukları ek göstergeler, bu Kanunun
5 inci maddesinde tespit edilen ek göstergelerden yüksek olanlara, daha yüksek bir ek göstergeye hak kazanıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmasına devam olunur.
GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında görev yap
makta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı madde
sinin «Ortak Hükümlerdi ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi hariç başlayabilecekleri de
rece ve kademe esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre rektörlüklerce üç ay için
de yapılır.
İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.
Yürürlük
MADDE 23. — Bu Kanunun 5 inci maddesi, yayımını izleyen aybaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984
tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlaır Kumlu yürütür.
Başbakan
B, Ulusu

21.6.1983

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
Prof. Dr. I. Öztrak

Devlet Baikam
S. R. Pasın

Adalet Bakanı
K. Akdoğan

Dışişleri Bakanı
/., Türkmen
Ticaret Bakam
K« Cantürk

Maliye IBakanı
A. B. Kafaoğlu

Devlet Bakanı
M. Özgüneş
Millî Savunma Bakanı
Ü. i/., Bayülken

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Millî Eğitim Bakana

Bayındırlık Bakam
Dr. T. önalp

•//.i

Sağlam

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar

Taran ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı V.
Prof. Dr. M. Aysan

Kültür ve Turizm Bakanı
/. Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakam
Prof. Dr. A. Samsunlu

Sanayi ve Tek. Bakanı
M. Turgut
Köy tş. ve Koop. Bakanı
M. R« Güney

Sosyal Güvenlik Bakam
S, Side
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Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdaş

.(S. Sayısı: 54,8)

Ulaştırma Bakam
Prof. Dr. M. Aysan
Enerji ve Tabiî Kay. Baikam
F. İlkel
Gençlik ve Spor Bakam
V., özgül

— 19 —
(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Yürütme
MADDE 24. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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