
Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu 

Genel Tebliği (*) 

(Seri No: 17)  
 

 

26.6.2001 tarihli ve 4689 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde 01.09.2001 tarihinden geçerli olmak 

üzere yapılan değişiklik nedeniyle uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki 

açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

  

1) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası, 

4689 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile; 

  

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması 

mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev 

unvanlarına göre aşağıda belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu 

ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla normal 

öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti 

ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve 

faaliyetler dikkate alınır.” 

  

şeklinde değiştirilmiştir. 

  

Diğer taraftan, 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun “Ders Ücreti” başlıklı 10 

uncu maddesinde; 

  

“Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına 

ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün 

doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, 

yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci 

öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim 

Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.” 

  

hükmüne yer verilmiş olup, 31.03.1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 

inci maddesinde de; 

  

 “İkinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş 

olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan 

öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için, 2914 

sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler 

çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yıl sonu sınavları için verilecek ücretler birer kat 

fazlasıyla ödenir.” 

  

denilmektedir. 

  

Bu itibarla; 

  

a) 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenebilmesi için 

öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetlerin dikkate alınarak 2547 sayılı 



Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen haftalık zorunlu ders yükünün 

tamamlanması, 

  

 

 

b) Normal örgün öğretimde ders yükünün tamamlanamamış olması halinde ikinci 

öğretimde verilen ders ve faaliyetlerle sözkonusu yükün tamamlanmasının sağlanması,  

  

c) Haftalık zorunlu ders yükünün tamamlanmasından sonra öncelikle normal örgün 

öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınarak ek ders ücreti ödenmesi, 

  

d) Haftalık zorunlu ders yükünün tamamlanmasından sonra ikinci öğretimde verilen 

ders ve faaliyetlerin azami 10 saati için ek ders ücreti ödenmesi ve 10 saatlik sınırı aşan kısmı 

için  hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmemesi,  

  

gerekmektedir. 

  

ÖRNEK : Normal örgün öğretimde 16 saat teorik, ikinci öğretimde de 20 saat teorik 

ders veren bir öğretim görevlisine, haftalık 12 saat olan zorunlu ders yükünün normal örgün 

öğretimde verdiği derslerle tamamlandıktan sonra kalan 4 saati için normal ek ders ücreti, 

ikinci öğretimde verdiği 20 saatlik ders dolayısıyla da sadece 10 saati için bir katı fazlasıyla 

olmak üzere 14 saat ek ders ücreti ödenecek, ikinci öğretimden kalan 10 saatlik teorik ders 

için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. 

  

2) 4689 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası  ile değiştirilen 2914 sayılı 

Yükseköğretim  Personel Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında; 

  

“Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, 

seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı 

Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci 

sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer 

faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki 

faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında 

dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, 

teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan 

kısmı ise maaş karşılığı sayılır.” hükmü yer almaktadır. 

  

 Buna göre, haftalık zorunlu ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin 

hesaplanmasında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin en fazla toplam 10 saatinin dikkate 

alınması, dolayısıyla Bakanlığımızca yayımlanan 15 Seri No’lu Yükseköğretim Kanunu ve 

Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliğinde  belirtilen açıklamalar doğrultusunda 

uygulamaya devam olunması, 10 saatlik sınırlamanın hesaplanmasında normal ve ikinci 

öğretimde verilen teorik dersler dışındaki faaliyetler toplamının birlikte değerlendirilmesi  

gerekmektedir. 

  

ÖRNEK 1- Normal örgün öğretimde 2 saat teorik ders veren ve  6 saat teorik ders dışı 

faaliyette bulunan , ikinci öğretimde de 8 saat teorik ders veren ve 9 saat teorik ders dışı 

faaliyette bulunan bir doçente 10 saat olan haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün 

öğretimden 2 saat teorik ders, 6 saat teorik ders dışı faaliyet ve ikinci öğretimden de 2 saat 

teorik ders ile doldurulmasından sonra, ikinci öğretimde 6 saat teorik ders ve 4 saat teorik ders 



dışı faaliyet için bir kat fazlasıyla ek ders ücreti ödenecek, ikinci öğretimden kalan 5 saat 

teorik ders dışı faaliyet için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir.   

  

ÖRNEK 2- Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, ikinci öğretimde de 18 

saat teorik ders veren ve 8 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan profesöre, 10 saat olan 

haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimde verdiği 4 saat teorik ders ve ikinci 

öğretimde verdiği 6 saat  

 

 

 

teorik ders ile tamamlanmasından sonra, ikinci öğretim için (18-6=) 12 saatlik sürenin 10 saati 

için ek ders ücreti ödenecek; ek ders ücreti ödenmesinde dikkate alınmayan ikinci öğretimden 

2 saat teorik ders ve 8 saat teorik ders dışı faaliyeti için ise gerek normal örgün öğretimde, 

gerek ikinci öğretimde hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. 

  

ÖRNEK 3- Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, 14 saat teorik ders dışı 

faaliyeti bulunan bir profesörün, ikinci öğretimde de 6 saat teorik dersi ile 2 saat teorik ders 

dışı faaliyeti bulunmaktadır. Bu öğretim üyesine, 10 saat olan zorunlu ders yükü normal örgün 

öğretimde verdiği 4 saat teorik, 6 saat teorik ders dışındaki faaliyetleri ile doldurulduktan 

sonra, teorik ders dışındaki faaliyetler için belirlenen 10 saatlik sınır aşılamayacağından 

normal örgün öğretimden kalan (14–6=) 8 saat teorik ders dışındaki faaliyetlerinin sadece 4 

saati için, ikinci öğretimden ise sadece 6 saat teorik dersleri için ek ders ücreti ödenecek, 

normal örgün öğretimde verdiği 4 saat ve ikinci öğretimde verdiği 2 saat diğer faaliyetleri için 

ek ders ücreti ödenmeyecektir. 

  

Tebliğ olunur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) 17.01.2002 tarihli  ve 24623 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

 


