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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ 

ÖĞRETİMDE GÖREV ALACAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA 

ÖDENECEK DERS ÜCRETLERİ İLE GÖREVLİ AKADEMİK 

YÖNETİCİLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İDARİ PERSONELE 

ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARAR 

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının; 

Tarihi ve No’su    : 31/3/1994-94/5593 

Dayandığı Kanun   : 19/11/1992-3843 

Yayımlandığı Resmi Gazete  : 8/6/1994-21954  

 

MADDE l- İkinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders 

yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders 

için, dolduramamış olan öğretim elamanlarına bu yükün doldurulmasından sonra 

vermiş oldukları her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 

inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yıl 

sonu sınavları için verilecek ücretler birer katı fazlasıyla ödenir. 

 

MADDE 2- Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde 

görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra 

ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati 

geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla 

çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci 

öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara 

fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci 

öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde 

fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; 

ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında 

bulunan idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için 

ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10’unu geçemez. 

Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatına göre normal mesai saatleri 

dışında fazla çalışmaları karşılığında ücret alanlara, aynı çalışmalar için bu madde 

hükümlerine göre ayrıca ödeme yapılmaz. 

Bir eğitim-öğretim döneminde öğretim elemanlarına 1 inci madde uyarınca 

ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele bu madde uyarınca ödenecek fazla 

çalışma ücretlerinin toplamı, ilgili eğitim-öğretim döneminde tahsil edilen ikinci 

öğretim ücretlerinden öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, 

kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılacak paydan sonra kalan 

tutarın % 70’ini hiçbir şekilde aşamaz.1 

 

MADDE 3- Bu Karar Yükseköğretim Kurumlarında ikinci öğretime başlandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

                                                           
1 Bu madde, 4/11/2013 tarihli ve 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak 

üzere, 30/11/2013 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


