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Konu : Kanun Tasarısı
MILLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL SEKRETERLIĞINE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Ağustos 1983 tarihli 153 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu
ile kabul edilen, Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi İRMAK
Danışma Meclisi Başkam
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
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Sayı : K.K.T.D. 18/101-1531/05250
DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Milli 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 çıkmıştır. 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-
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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 başlang>ç derecesi ise,
beşinci derecenin birinci kademesi olarak 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
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 ve 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 hak 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 tatvlosu 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 rakamı 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 yararlanıla'bilmesi 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.
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Madde 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 gösterîimek ve unvanları itibariyle yükse
lebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, alabilecekleri derecelere atanabilecekler veya yükseltilebileceklerdir.
Ancak karşılık gösterilen kadrolar ödemelere esas alınmayacak ilgililer durumları itibarliyle kanunun genel
hükümlerine göre belirlenen aylıkları almaya devam edeceklerdir.
Böylece, 2547 sayılı Kanunun yürüdüğe 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 yükceköğretim kurumlarının bünye
leri içinde 'büyük ölçüde giderilebilecektir.
Madde 7. — Öğretim üyeleri 'ile öğretim yardımcılarının derece yükselmelerine ilişkin şaftlar 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 almış olmaları ve bu süre içindeki sicillerinin de olumlu ol
ması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Madde hükmünün başlangıcında, «6 ncı madde hükümleri saklı
kalmak üzere» denilmek suretiyle yükseltilebilecek derecede tooş/ kadro olmasa da aynı unvanlı bir başka
kadronun karşılık gösterilerek derece yükselmesi yaptırılabilmesi mümkün kılınmıştır.
Madde düzenlenirken, 657 sayılı Devlet Memurları 'Kanunundaki derece yükselmesine ilişk'in 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 ilerlenebilecek 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 halinde gösterilmektedir. Tablo
düzenlenirken günün ekonomik şartları da göz önüne alınmış ve yürürlükteki 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 bu 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 «îş Güçlüğü,
tş 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 bu aylıkların % 851, öğretim görevlilerine % 60'ı, öğretim yardım
cılarına % 45'i her ay ayrıca üniversite ödeneği ola ak ödenecektir. Üniversitelerde tam gün çalışmayı
teşvik amacıyla, bu ödemelerin kısmî statüde görev yapanlara ödenmeyeceği ayrıca hükme bağlanmıştır,
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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 dahil 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 İdarî 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 aylığı (ek gösterge dahil) ile bunun bir katı kadar 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 ilgilendirilecek lerdir.
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 ısanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, bu yükseköğretim kurumlarında görev almalarını teşvik
etmek için aylıklarının (Ek gösterge dahil) % 20'sine kadar Geliştirme Ödeneği verilmesi öngörülmekte
dir.
Yürürlükteki Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği uygulanmasında olduğu gibi kapsama alınan yük
seköğretim kurumunda görevli tüm öğretim üye ve yardımcıları bu Ödenekten yararlandırılmamış; yalnız
ca gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının ancak 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 Kurulunca 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 Sosyaİ 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 ihtiyacı 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 sayılı 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 Memur|arı 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.
Millî Güvenlik Konseyi
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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, öğrettim 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 sağlanmıştır. 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 kayiba uğramaları önlenilmektedir.
Geçici Madde 4. — 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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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Ağustos 1983 tarihli 153 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu
ile kabul edilen ve 31 Ağustos 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Yüksek
öğretim Personel Kanunu» Tasarısı Komisyonumuzca incelenmiştir.
Madde 1, 2. — Danışma Meclisi metninin 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Madde 3. — Öğretim elemanlarının sınıflandırılması aynen benimsenmekle birlikte, unvanlar itibariyle yükselinebilecek derecelerin Kadro Kanununda gösterilmesi gerektiğinden, yükselinebilecek dereceler madde met
ninden çıkartılmış ve öğretim üyelerinin görev aylıklarının ilerlemesine açıklık getirilmiştir.
Madde 4. — 3 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak madde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca doktora üstü üniversite do
çentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananların kazanılmış hak aylıkları bir derece yükseltildiği halde,
öğretim elemanlarından doçentlik unvanını kazanarak aynı unvanlı kadrolara atananlar bu ""imkândan yarar
lanamamışlardır. Bu farklılığın giderilmesi amacıyla maddeye doçentlerin durumu ile ilgili hüküm eklenmiştir.
Madde 7. — Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkındaki 78 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile öğretim elemanlarının kadroları dereceler ve unvanlar itibariyle belirli kıstaslar da
hilinde tespit edilmiş ve geçiş döneminde doğacak ihtiyaçları karşılamak üzere iki üst veya iki alt dereceden
kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama yapılması imkânı getirilmiştir. Bu nedenle Danışma Meclisi metninin
7 nci maddesinin Tasarı metninden çıkartılması uygun görülmüş ve 8 inci maddesi bazı ifade düzeltmeleriyle
7 nci madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 8 ve 9. — Danışma Meclisi metninin 9 ve 10 uncu maddeleri, sırasıyla 8 ve 9 uncu maddeler ola
rak, aynen kabul edilmiştir.
.
Madde 10. — Yükseköğretim Kurulu üyelerinin özlük hakları, geçici madde ile düzenlenmiş olduğundan
Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası çıkartılmış ve 1 Ol uncu madde olarak düzenlenmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi
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Madde 11. — Ek ders saati ücretine esas olacak göstergeler yeniden tespit edilmiş ve yükseköğretim
kurumlan dışından ders saati ücreti ile gelenlerin emekli aylıklarının kesilmemesi de sağlanmıştır. Ayrıca, büt
çe kanunlarında yer alan sınav ve tatil dönemlerindeki ek ders ücretlerine ilişkin hükümler burada düzenlen
miştir. Buna göre ve bazı ifade düzeltmeleriyle yeniden düzenlenen 12 nci madde 11 inci madde olarak kabul
edilmiştir.
Madde 12. — Bu Kanun, öğretim elemanlarının haklarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yapılan
düzenlemeye paralel olarak tespit gereğinden doğduğu için, üniversite ödeneğinde bir artış yapılması uygun
bulunmamıştır. Ancak öğretim elemanlarının yeniden sınıflandırılmasının bir gereği olarak okutmanların öde
nek oranları % 40'dan % 60'a çıkartılmıştır.
Buna göre değişiklik yapılan 13 üncü madde 12 nci madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 13. — îdarî görev ödeneğinin oranları yenide düzenlenmiş; konservatuvar müdür yardımcılarının
idarî görev ödeneği diğer yardımcıların seviyesinde tespit edilmiş ve 14 üncü madde 13 üncü madde olarak
benimsenmiştir.
Madde 14. — Maddede bazı ifade düzeltmeleri yapılmış ve bu arada, özellikle kalkınmada öncelikli yö
relerdeki gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarına geliştirme ödeneği verilmesini amaçlayan
ibare eklenmiş ve 15 inci madde 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 15, 16. — Danışma Meclisi metninin 16 ve 17 nci maddeleri sırasıyla 15 ve 16 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Madde 17. — Sözleşmeli olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarının ücretlerinin Bakanlar Kurulunca
belirlenecek esaslar dahilinde tespitini öngören değişiklik ve ifade düzenlemesi ile 18 inci madde 17 nci madde
olarak kabul edilmiştir.
Madde 18. — Danışma Meclisi metninin «Geçici süre görevlendirme» başlıklı 19 uncu maddesinin ilk fık
rası yeniden düzenlenerek 18 inci madde olarak benimsenmiş, ikinci fıkrasının yasalaşması uygun görülme
miştir.
Madde 19. — Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi yapılan ifade değişikliği ile 19 uncu madde ola
rak kabul edilmiştir.
Madde 20. — 21 inci madde 20 nci madde olarak aynen benimsenmiştir.
Madde 21. — 22 nci madde yapılan ifade değişikliği ile 21 inci madde olarak benimsenmiştir.
Geçici Madde 1. — Danışma Meclisi metninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Geçici Madde 2 ve 3. — Her iki maddedeki «öğretim yardımcıları» ifadesi, öğretim elemanlarının üç sı
nıfa ayrılmaları nedeniyle daha geniş kapsamlı olmak üzere öğretim elemanları olarak değiştirilmiş ve geçici
3 üncü maddede bazı ifade düzeltmeleri yapılmıştır.
Geçici Madde 4. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında, askerlik, aylıksız izin,
kamu kuruluşlarında görev alma gibi kanunların öngördüğü görev ve haklar nedeniyle fiilen görev yapmayan
öğretim elemanlarının da intibakları sağlanmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden yükseköğretim kurumlarında istihdam edilenlerin
istihdam süreleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun ile değişik geçici 5 inci maddesi ile
30.6.1984 tarihine kadar uzatılmış olduğundan, bu personelin intibak süreleri, diğer personelin intibak sürele
rinden ayrı tutulmuştur.
Geçici Madde 5. — Doçentlerin başlangıç dereceleri dördüncü dereceden üçüncü dereceye yükseltildiği için
bu yükseltmenin daha önce doçentlik kadrosuna atanmış olanlara da yansıtılması sağlanmıştır.
Geçici Madde 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 19 uncu maddesi kapsamına girenler
hakkında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun geçici 4 üncü maddesi ile aynı durum
daki personel için sağlanmış olan hakka ve Yükseköğ retim Kanununun bazı maddelerini değiştiren 2880 sayılı
Kanunda öngörülen düzenlemeye paralel bir düzenleme getirilmiştir.
Geçici Madde 7. — Boğaziçi Üniversitesi ile Orta D oğu Teknik Üniversitesinin idarî personeline ait kadro
kanunları çıkmadığından, 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışan personelin mevcut statüleri bir yıl süreyle uzatılmıştır.
Millî Güvenlik Konseyi
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Geçici Madde 8. — Yükseköğretim Kurulu üyeleri Jle Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin sos
yal hakları düzenlenmiştir.
Madde 22. — Kanunun yürürlüğe ilişkin hükmü, ye niden düzenlenmiş ve 23 üncü madde 22 nci madde
olarak kabul edilmiştir.
Madde 23. — Yürütme ile ilgili 24 üncü madde ifade düzeltmesi ile ve 23 üncü madde olarak kabul edil
miştir.
Başkan
Hüsnü KÜÇÜKAHMET
E. Amiral

Başkan Yardımcısı
Haşmet YURT AL
Tuğgeneral

Üye
Güven BOŞGELMEZ

Üye
Mehmet KÂMİLOĞLU
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ
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 haklan 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 Sımfı :
Bu sınıf, profesörler, doçentler 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 derecenin 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 nci maddesinin «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.
'
^
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.
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(Hükümetin Teklifi)
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 hcı 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 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 ilerlemesli, 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.
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
3e çarpımından oluşur.
Unvanı
Profesör
Doçent
Yardımcı doçent
öğretim görevlisi
Okutman
Millî Güvenlik Konseyi
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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) % 85'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 tutarının (ek gösterge dahil) % 30'u; rektör yardım
cıları ve dekanlara % 1'5'i; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, kon'servatüvar müdürleri
ve yardımcıları ile bölüm başkanlarına % 10'u; enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardımcı
larına da % 5'i idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev
ödeneklerinden en yüksek olanı verilir.
Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek dk gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında
ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan
emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C.
Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
Geliştirme ödeneği
MADDE 14. — Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağla
namayan fakülte, anabilim, anasana't, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına almakta ol
dukları aylıkların (dk gösterge dahil) en fazla % 20*si Geliştirme Ödeneği olarak ödenir.
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 Devldt 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 Kürulu'nun önerisi ve Maliye Bakanlığı'nm 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 öğrdtim elemanları ile uzmanları, emekli aylıkları kesihneksdzin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Yükseköğre
tim Kurulu tarafından tespit edilir.
Millî Güvenlik Konseyi
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Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler
MADDE 18. — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme ida
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehaSsdsları (doçentler gibi) ve asis
tanlar hakkında da uygulanır,
Bu enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.
IBu Kanun hükümleri gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu kurum mensup
larına da aynen uygulanır.
Uygulanacak diğer kanun hükümleri
MADDE 19. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
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 sayilı 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 İş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zam
mı ile Tam Gün Ödeneği tutarımdan az olması halinde araJdaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ula
şıncaya kadar, hiçlbir yergi 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 kazanıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretimi kurumlarında görev
yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 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 rekltlörlüklerce üç ay
içinde yapılır.
İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.
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Yürürlük
MADDE 21. v — Bu Kanunun 4 üncü maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
B, Ulusu

21.6.1983

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
Prof. Dr. 1. Öztrak

Devlet Balkanı
S. R. Pasin

Adalet Bakanı
K, Akdoğan

Dışişleri Bakanı
1* Türkmen
Ticaret Bakam
K. Cantürk

Maliye (Bakanı
A. B. Kafaoğlu

Devlet Bakanı
M. Özgüneş
Millî Savunma Bakanı
Ü. H, Bayülken

içişleri Bakam
S. Çetiner

Millî Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp

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

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı V.
Prof. Dr. M. Aysan

Kültür ve Turizm Bakanı
/. Evliyaoğlu

imar ve iskân Bakam
Prof. Dr. A. Samsunlu

Sanayi ve Tek. Bakanı
M. Turgut
Köy iş. ve Koop. Bakam
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakam
S, Side
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METÜN
Yükseköğretim Personel Kanunu Tasansr
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. — IBu 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 derece
ler, aşağıda gösterilmiştir.
A) öğretim Üyeleri Sınıfı :
ıBu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk
kademe aylığını alırlar ve son kademesine kadar yükselebilirler.
b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk
kademe aylığını alırlar ve birinci derecenin son kademe sine kadar yükselebilirler.
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren be
şinci 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 ilişkinJıükümleri hariç, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süre
sine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.

Öğretim elemanlarının görev ayhkîarı
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
inci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlere, kazanıl
mış hak aylıkları üzerinden aylık ödenir Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanılmış hak derecelerin
de kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiyle değerlendirilir
Öğretim elemanlarının 3 üncü madde uyarınca tespit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından çık
maları halinde dikkate alınmaz.
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU METNİ
Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Öğretim elemanlarının sınıflandırılması
MADDE 3. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösteril
miştir.
A) öğretim üyeleri sınıfı:
'Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tari hi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren be
şinci derecenin,
İlk kademe aylığını alırlar.
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak
aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.
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» i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet 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 4. — Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları ka-'
zanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dik
kate alınmaz.
Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak
aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yüksel
mesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygula
nır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler
üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi ya
pılmak suretiyle değerlendirilir.
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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. — Yükseköğretimini 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.

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, ödemele/e 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 olma
ları,
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 ndbilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.
Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten 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
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.
Milli Güvenlik Konseyi
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MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma
MADDE 6. — Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek
lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi
alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yük
selmesi uygulanır,

Derece yükseltilmesi
MADDE 7. — Öğretim elemanları;
a) 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.

MADDE 8. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Haklardan yararlanma
MADDE 10. — Öğretim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187 - 213 üncü maddeleri ile
düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.
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Ek ders ücreti
MADDE 12. — Öğretim elemanlarına Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde aylık karşılığı oku
tulması mecburî ders yükü saati dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından, kısmî statüde bulunanlar dahil,
belirlenecek, mecburî 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 kat
sayı ile çarpımından oluşur.
Ek ders
göstergesi

Unvanı
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

ı

MADDE 14. — Rektörlere almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 6Q'ı rektör yardımcı
ları ve dekanlara, % 30'u dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ve
yardımcıları ile bölüm başkanlarına, % 20'si enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardımcı
larına da % 10'u idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev
ödeneklerinden en yüksek olanı verilir.
Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarın
da ek ödemede bulunulur. Bu Kânunun 11 inci maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlar
dan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
Geliştirme ödeneği
MADDE 15. — Kısmî statüde bulunanlar dahil gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumları
nın yeterli öğretim elemanı sağlanamayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim
Millî Güvenlik Konseyi
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Ek ders ücreti
MADDE 11. — Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders yükü
saati dışında kısmî statüde bulunanlar dahil, öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenecek mecburî ve isteğe bağlı olarak en çok 18 saate kadar 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
15
12
10

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında olmayıp bu maddedeki unvanları taşıyanlardan ders saati başı
na görevlendirilenlere yukarıdaki ücret % 50 fazlası ile ödenir. Bunların sosyal güvenlik kuruluşlarından almak
ta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeni ile kesilmez.
Her sınav dönemi için öğretim elemanlarına, tam ders yaptıkları son ayda okuttukları ek ders saati üze
rinden ek ders ücreti ödenir.
Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den
sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücreti % 25
zamlı olarak ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders
yükü dikkate alınmaz.
Üniversite ödeneği
MADDE 12. — Öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 80'i, öğretim görevüleri ve okutmanlara % 60'ı, öğretim yardımcılarına % 40l'ı her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir.
Bu ödenek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez.
İdarî görev ödeneği
MADDE 13. — Rektörlere, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 50'si; rektör yardımcılan ve dekanlara % 20'si; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ile bölüm başkanlarına % 15'i; enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdür yardımcılarına % 10'u idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev ödeneklerinden en yüksek olanı
verilir.
Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, tjunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli
iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur , diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
Geliştirme ödeneği
MADDE 14. — Gelişmesinde güçlük çekilen ve özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki yüflcseköğretim kurumlarının yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayah fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalMillî Güvenlik Konseyi
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elemanlarına, almakta oldukları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla % 50'si Geliştirme Ödeneği olarak
ödenir.
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 sınıfları 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 alarak çalış
tırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Balkanlar Kurulunca belirlenecek esaslar da
hilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
Emekli öğretim elemanları ile uzmanların sözleşmeli istihdamı
MADDE 18. — Üniversiteler; ihtiyaç duydukları dallarda, 543(4 sayılı T. G. Emekli Sandığı veya 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanları, emekli aylık
ları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilirler. (Her üniversitede, hangi dallarda
kaç eleman 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 mani hüküm bulunmayan diğer kar
mu görevlileri, yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görev
lendirilebilirler.
Bunlara kendi kurumlarından alacakları aylık, ödemek 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 İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretini ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi) öğretim
görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır,
IBu enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.
'2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri gereğince Üniversitelerarası iKurul tarafından alınan karar
lara bu kurum mensupları da aynen uyarlar.
Uygulanacak diğer kanun hükümleri
IMAIDDE 21. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kıanunu İle
sayılı Devlet Memurları IKanunu hükümleri uygulanır.
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larında görevli öğretim elemanlarına, almakta oldukları aylıkların (ek gösterge dahil) en faaLa % 50'si geliş
tirme ödeneği olarak ödenir.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumla-rının fakülte, anabilim, anasanat. ve sanat bilim dalları,
bu ödenekten yararlandırma süreleri ve oranları Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi
üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.

MADDE 15. — Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

RfADDE 16. — Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi Î6 ncı madde oiarak aynen kabul edilmiştir.

Emekli öğretim. alemamlamum sâzte&neli istihdamı
MADDE 17. — Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 54T4 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli
aylıkları kesilme'ksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.

Geçici görev
MADDE 18. — Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer
kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakati ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her
seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler
MADDE 19. — 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 gö
revlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır.
Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.
Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince de
Üniversitelerarası Kurul tarafından alman kararlar bu enstitü mensuplarına da aynen uygulanır.

MADDE 20. — Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Kaldırılan hükümler^
'MADDE 22. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik ya
pan diğer kanunlar 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 kurum
larında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre lintibakları, 30.6.1984 tarihi itibariyle
yapılır.
GEÇİCÎ MADDE 2. — Öğretim yardımcılarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Kanunun
13 üncü maddesi uyarınca ödenecek üniversite ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personeli Kanununun 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 IMADDE 3. — Öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarından halen almakta ol
dukları 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 yapılmamasına de
vam olunur.
GEÇİCİ IMADDE 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.
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Kaldırılan hükümler
MADDE 21. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan
diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇICÎ MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇtCl MADDE 2. — Öğretim elemanlarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Kanunun 12
nci maddesi uyarınca ödenecek üniversite ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik
16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile tamgün
ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya kadar, hiç
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Öğretim elemanlarına bu Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek gös
tergeleri, 31.12.1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.

GEÇtCl MADDE 4. — 1.1.1984 tarihinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile bu ku
rumların kadroları lile ilişkileri devam eden, askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına
giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim ni
teliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak Hükümleri» ile getirilen kade
me ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınmak suretiyle bu Kanun
ve Devlet Memurları Kanununa göre rektörlüklerce (Geçici 1 inci madde kapsamına girenler hariç) üç ay
içinde yapılır.
İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazanılmış hak
aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.
GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce doçent kadrosuna atanmış bulunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı kademesine yük
seltilir.
GEÇtCl MADDE 6. — 6.11.1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan perso
nelden 657 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapılmasını istemeyerek, 1.1.1984 tarihinden itibaren 30 gün içinde
müracaat edenlere, kıdem tazminatları ödenir ve kurumları ile ilişkileri kesilir.
Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak he
saplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kıdem tazminatının miktarı 30.9.1982 tarihinde hak kazanabile
cekleri kıdem tazminatından fazla olamaz.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 6.11.1981 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkında da, görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak yukarıdaki
hükümler uygulanır.
30.9.1982 tarihinden sonra görevden ayrılanların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında geçen hiz
metleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 7. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24.9.1982 tarih ve 2708
sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanMillî Güvenlik Konseyi
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Yürürlük
MADDE 23. — Bu Kanunun 5 inci maddesi, yayımım izleyen aybaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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lan ile idarî personel 30.9.1984 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırılırlar. Bu tarihten sonra
genel hükümlere tabi olurlar.
GEÇlCÎ MADDE 8. — İlgili kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Yükseköğretim Kurulu üye
leri İle Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187-213 üncü
maddeleri ile düzenlenen sosyal haklardan yararlanırlar.
Ancak, bu üyelerden T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuruluşlarca
aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar.
Yürürlük
MADDE 22. — Bu Kanunun;
a) Geçici 7 nci maddesi hükümleri; 30.9.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208-210 uncu
maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri 1.1.1984 tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ,
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