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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yüksek Öğretim Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanun
larında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.

20.1.1993
J

'

A. Baki Tuğ
Ankara

GENEL GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında; "Yükseköğre
tim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlu
lukları üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim ele
manlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme,
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim
düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, devletin yapacağı yardım
lar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacak
ları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğreni
min ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütül
mesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması
kanunla düzenlenir." şeklinde hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm doğrultusunda çıkarılan 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile gerekli
düzenlemeler yapılmış, hüküm bulunmayan hallerde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
yollamalarla yetinilmiştir.
13.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren ve muhtelif zamanlarda çıkarılan kanun hükmünde karar- '
namelerle değiştirilen 2914 sayılı Kanun, artık günün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değil
dir. Günümüzün ekonomik koşullan ile diğer meslek gruplarının ücret durumları dikkate alındı
ğında, bu yetersizliğin daha çarpıcı bir biçimde ortaya çıkacağı açıktır.
Bugün kuruluş aşamasında bulunan ve hiç bir öğretim üyesi bulunmayan üniversiteleri de dik
kate alacak olursak, bu mesleğin çok daha cazip hale getirilmesi bir zorunluluktur. Mesleğin niteli
ği ve mesleğe girecek olanlarda aranacak kalite, bu zorunluluğu daha da kaçınılmaz kılmaktadır.
Ülkenin ihtiyacı bulunan yüksek nitelikli elemanların yetiştirilmesi, ekonomik sorunlarını
aşmış ve belli bir hayat standardına ulaşmış elemanlarla mümkündür. Aynı şekilde yukarıda zikre
dilen gerçekler, bilimsel araştırma ve bilime katkı açısından da gerekli bulunmaktadır.
Bu teklif ile; tüm üniversite mensuplarının malî ve sosyal haklarında günün şartlarına uygun
iyileştirmeler yapılarak hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile üniversite ödenekleri artırılarak, öğretim üyelerinin ve diğer öğre
tim elemanlarının düşük olan maaşlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır.
Madde 2. — Bu madde ile sadece üniversite yöneticilerinin aldıkları idarî görev ödeneği kaldı
rılarak, bunun yerine devlet personel rejiminde yaygın olarak uygulanan "Makam tazminatı"
konulmuştur.
Daha önce sadece 3 yılını doldurmuş olan profesörler arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın
alınan makam tazminatının, yönetici olan öğretim üyelerine, görevlerine göre kademeli olarak
ödenmesi öngörülmüş; diğer meslek gruplarıyla öğretim üyeleri arasında şimdiye kadar olan fark
lılıkların giderilmesi ve bir uyum sağlanması amaçlanmıştır.
Madde 3. — Bu madde ile idarî görevler, unvanlar ve kıdemler de dikkate alınarak, ek göster
ge cetvelindeki rakamların yükseltilmesi ve günün ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesi
amaçlanmıştır.
Madde 4. — Bu madde ile, maddede sayılan öğretim elemanlarına, görevlerinin mahiyeti, nite
liği ve yıpratıcılığı gözönünde tutularak yılda 3 veya 2 ay fiilî hizmet zammı verilmesi amaçlan
mıştır.
Madde 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 70 inci maddesi
ne bir fıkra eklenerek, öğretim üye ve öğretim elemanlarına ödenmekte olan üniversite ödeneği
nin, emekli keseneği ve kurum karşılığına tabi tutularak emekli maaşının ve ikramiyesinin hesap
lanmasında dikkate alınması öngörülmüştür. Bu suretle, öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının
emekliliklerinde mesleğin onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmeleri imkânının sağlanması amaç
lanmıştır.
Madde 6. — 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 198 ile de; aynı Kanunun ek 70 inci
maddesine eklenen (c) fıkrasının yürürlüğe girmesinden önce emekli olanlarla, bu fıkranın yürür
lüğe girmesinden sonra iki yılı doldurmadan emekli olanların, üniversite ödeneğinin emeklilik
keseneği ve kurum karşılığının iki yıllık tutannı borçlanmak ve aylık taksitlerle ödemek şartıyla
(c) fıkrası hükmünden yararlanmaları amaçlanmıştır. Ancak, bunlar geçmişe yönelik emekli ikra
miyesinden yararlanamayacaklardır.
Madde 7. — Üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan idarî personelin aldık
tan maaşlann diğer kamu kuruluşlanna göre çok düşük seviyede kalması, üniversitelerde nitelikli
idarî personel istihdamını olanaksız hale getirmiştir. Bu madde ile, söz konusu personele fazla
çalışma ücreti adı altında, brüt aylıklannın % 25'i oranında ek bir imkân yaratılarak üniversitelerin
nitelikli idarî personel istihdamında kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
Madde 8. — Bu madde ile, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa bağlı (IV) sayılı Makam
Tazminatı Cetvelinin (3) numaralı sırasında değişiklik yapılmış; profesörlere ödenecek makam
tazminatı teklifin 2 nci (2914 sayılı Kanunun 13 üncü) maddesinde düzenlenmiş olduğundan, pro
fesörlerle ilgili olarak bu sırada yer alan hükümler cetvel metninden çıkanlmıştır.
Madde 9. — Yürürlük ile ilgilidir.
Madde 10.—Yürütme ile ilgilidir.
A. Baki Tuğ
Ankara
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Mustafa D. Yangın
Ankara

Nahit Menteşe
Aydın

Nevfel Şahin
Çanakkale

Mehmet Gölhan
Sakarya

Nevzat Ercan
Sakarya

Hasan Kılıç
Ordu

TunçBilget
Aydın

Ali Şevki Erek
Tokat

Refaiddin Şahin
Ordu

Bilal Güngör
Ankara

Ali Rıza Gönül
Aydın

Süleyman Ayhan
Çanakkale

Nabi Sabuncu
Denizli

Ahmet Neidim
Sakarya

A. Şeref Erdem
Burdur

Ömer Şeker
Konya

Muhtar Mahramlı
Tekirdağ

Evren Bulut
Edirne

İsmail Köse
Erzurum

İrfan Köksalan
Ankara

Ümit Canuyar
Manisa

Işılay Saygın
İzmir

İsmet Attila
Afyon

Ahmet Küçükel
Elazığ

İsmail Karakuyu
Kütahya

Mustafa Zeydan
Hakkâri

Abdurrahman Ünlü
Kırıkkale

trfettin Akar
Muğla

İhsan Saraçlar
Samsun

Nazmi Çiloğlu
Bolu

Ali Uzun
Zonguldak

A. Melik Fuat
Erzurum

Alaettin Kurt
Kocaeli

Hannan Özüberk
Gaziantep

Asım Kaleli
İçel

Tevfık Diker
Manisa
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 2/588
Karar No.: 26
,

23.2.1994

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 arkadaşı tarafından hazırlanarak 20.1.1993 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 27.1.1993 tarihinde Komisyo
numuza havale edilen "Yüksek Öğretim Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet
Memurları Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun
19.1.1994 ve 23.2.1994 tarihlerinde yaptığı 35 ve 41 inci birleşimlerde Hükümeti temsilen Devlet
Bakanı Mehmet Kahraman'ın başkanlığında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip
görüşülmüştür.
Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmede yükseköğretim kurumlarının katkısı tartışmasız çok
önem arzetmektedir. Yükseköğretimde ülkenin ihtiyacı bulunan yüksek nitelikli elemanların yetiş
tirilmesi, ancak ekonomik sorunlarını aşmış ve belli bir hayat standardına ulaşmış Öğretim eleman
larıyla mümkün olacaktır. 13.10,1983 tarihinde yürürlüğe giren ve muhtelif tarihlerde yayımlanan
Kanun Hükmünde Kararnamelerle değiştirilen 2914 sayılı Kanunun günümüzün ekonomik koşul
lan ile diğer meslek gruplarının ücret durumları dikkate alındığında yetersizliği, daha da çarpıcı
bir biçimde görülmektedir. Bugün kuruluş aşamasında bulunan ve büyük ölçüde öğretim üyesi
eksikliği duyulan yeni üniversiteler de dikkate alınacak olursa, mesleğin çok daha cazip hale geti
rilmesinde zorunluluk bulunduğu anlaşılacaktır.
Teklif ile;
— Üniversite ödenekleri artırılarak, öğretim üyelerinin ve diğer öğretim elemanlarının düşük
olan maaşlarının yükseltilmesi,
— Üniversite yöneticilerinin aldıkları "idarî görev" ödeneği kaldırılarak, bunun yerine devlet
personeli rejiminde yaygın olarak uygulanan "makam tazminatı"nın getirilmesi,
— îdarî görevlerde, unvanlar ve kıdemler dikkate alınarak, ek gösterge cetvellerinde yer alan
rakamların yükseltilerek günün ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi,
— Öğretim elemanlarına, görevlerinin mahiyeti, niteliği ve yıpratıcılığı gözönünde tutularak
yılda 2 veya 3 ay fiilî hizmet zammı verilmesi,
— Öğretim üye ve öğretim elemanlarına ödenmekte olan üniversite ödeneğinin, emekli kese
neği ve kurum karşılığına tabi tutularak emekli maaşının ve ikramiyesinin hesaplanmasında dikka
te alınması,
— Personele "fazla çalışma ücreti" adı altında, brüt aylıklarının % 25'i oranında ek bir imkân
yaratılarak üniversitelerin nitelikli idarî personel istihdamında kolaylık sağlanması,
amaçlanmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;
•— Üniversite öğretim üyelerinin ekonomik imkânlarının iyileştirilmesine yönelik teklifin
memnuniyetle karşılandığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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— Ülke kalkınmasına yüksek öğretim kurumlarının büyük katkısı bulunduğu,
— Öğretim elemanlarının ekonomik imkânlarının kısıtlı olmasının onları bilimsel araştırmalar
dan uzaklaştırdığı, öğretim elemanlarını yüksek öğretim kurumlarına kazandırabilmek ve ülkemiz
deki bilim adamı açığını süratle kapatabilmek amacıyla teklifin yasalaşmasında yarar bulunduğu,
— Teklif ile belli bir kamu kesimine yeni imkânlar tanındığı, personel rejiminde yapılacak
münferit düzenlemelerin diğer kamu personeli arasında huzursuzluk yaratacağı,
— Personel rejiminde istikrarsızlıkların süre geldiği, yapılan her yeni düzenleme ile rejimin
biraz daha bozulduğu, konunun bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği,
— Öğretim üyeleri arasında ücret, çalışma süresi ve bölgeler açısından farklılıklar bulunduğu,
— Vergi gelirlerinin, faiz ve borç ödemeleri için ayrılan kaynaklardan sonra ücretleri karşıla
yamaz hale geldiği bir dönemde, bütçeye yeni ek yükler getiren uygulamaların daima şikâyet
konusu olan kamu açıklarını daha da büyüteceği,
şeklindeki eleştiri ve görüşler ifade edilmiştir.
Bu görüşmeleri takiben verilen bir önergenin kabulü ile; söz konusu teklifin daha iyi incelene
bilmesini teminen alt komisyona havale edilmesi kararlaştırılmıştır.
Yedi üyeden oluşan Alt Komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda yeralan hususla
rın dikkate alınmasıyla düzenlenen metin Komisyonumuzca da benimsenerek anılan metnin esas
alınması suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Buna göre teklifin;
Üniversite ödeneklerine ilişkin 1 inci maddesi, makam tazminatlarına ilişkin 2 nci maddesi, ek
göstergelere ilişkin 3 üncü maddesi, Alt Komisyonun önerileri doğrultusunda yeniden düzenlen
miş, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri metinden çıkarılmış, teklife 4 üncü madde olarak, Eğitim ve
Öğretim ödeneğini düzenleyen bir metin eklenmiş, ayrıca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başka
nı, Yürütme Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin ek göstergeleri ile ilgili bir hüküm 5
inci madde olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yürütme ve Denetleme Kurulu üyelerinin
makam tazminatlarını düzenleyen bir hüküm ile Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında aslî ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatla
rının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/F maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edi
len miktarlar üzerinden aynı esaslar dahilinde ödenmesine ilişkin fıkralar 6 ncı madde olarak, ilave
edilmiştir.
3837 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede Sakarya Üniversitesine idarî kadro olarak 1098 adet
kadro ihdas edilmiş, ancak, kadro cetvellerinde 10, 11 ve 12 nci dereceler için öngörülen 399 adet
kadro yer almamıştı, metne yeni ilave edilen bir geçici madde ile bu eksiklik giderilmiştir.
Yürürlüğe ilişkin 7 nci, yürütmeye ilişkin 8 inci maddeler ise aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuz ayrıca, Akademik kadrolarda yer alan personelin özlük haklarındaki iyileştir
melerin biran önce gerçekleştirilebilmesi amacıyla, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca teklifin
Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
İlyas Akîaş
Samsun
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Başkanvekili
Mehmet Dönen
Hatay
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Sözcü
Yılmaz Ovalı
Bursa

Kâtip
Hayri Doğan
Antalya

Üye
Veli Andaç Durak
Adana

Üye
Timurçin Savaş
Adana

Üye
Gaffar Yakın
Afyon

Üye
M. Nedim Budak
Ankara

Üye
Süleyman Hatinoğlu
Artvin

Üye
Melih Pabuççuoğlu
Balıkesir

Üye
Edip Saf der Gaydalı
Bitlis

Üye
Muharrem Şemsek
Çorum

Üye
İbrahim Yaşar Dedelek
Eskişehir
(imzada bulunamadı)

Üye
Nami Çağan
istanbul

Üye
Mehmet Ali Yavuz
Konya

Üye
Mustafa Ünaldı
Konya
(imzada bulunamadı)

Üye
Mustafa Yılmaz
Malatya

Üye
Münir Doğan Ölmeztoprak
Malatya

Üye
Doğan Baran
Niğde

Üye
Hasan Peker
Tekirdağ
Üye
Vahdet Sinan Yerlikaya
Tunceli
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ANKARA MİLLETVEKİLİ A. BAKİ TUĞ VE 38 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Yüksek Öğretim Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları
Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12
nci maddesinin 27.6.1989 tarihli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci ve 15.8.1991
tarihli 450 sayth Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddeleri ile değişik birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"öğretim üyelerine almakta oldukları brüt aylık tutarının (Devlet Memurları Kanununda
yer alan gösterge tablosundaki rakamlarla, bu Kanunda tespit edilen ek göstergeler ile taban
ve kıdem aylığı göstergelerinin kendi katsayıları ile çarpılması sonunda bulunan toplam mik
tarın) °/o 200'ü; öğretim göı evlisi, okutman ve diğer öğretim üye yardımcılanna yukarıdaki şe
kilde hesaplanan brüt aylık tutarlarının % 180'İ, her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir."
MADDE 2. — 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Makam tazminatı
Madde 13. — Aşağıdaki cetvelde görev ve unvanları belirtilen üniversite yönetici ve öğre
tim üyelerine, karşılarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan kat
sayı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda makam tazminatı ödenir.
Bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylık
lara ilişkin hükümler uygulanır.
Bu tazminatın, emekli üniversite yönetici ve öğretim üyelerine ödenmesinde genel hükümler
uygulanır.
MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
Sıra No

Görev ve Unvanı

Tazminat Göstergesi

1

Rektörler

5500

2

Rektör Yardımcıları ve Dekanlar

5200

3

Profesörler ve 1 inci dereceye yükselmiş Doçent un
vanına sahip Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksek
okul Müdürleri ve Bölüm Başkanları (926 sayılı Ka
nuna tabi olanlar dahil)

4900

1 inci dereceye yükselmiş Doçentler (926 sayılı Kanu
na tabi olanlar dahil)

4500"

4

MADDE 3. — 2914 sayılı Kanuna 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 27 nci maddesi ile eklenen ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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"EK GÖSTERGE CETVELİ

Görev ve Unvanı

Derece

1.1.1993'ten
itibaren
uygulanacak
Ek Gösterge

a) Rektör
b) Rektör Yardımcı
sı ve Dekan
c) Profesör
d) Doçent
e) Yardımcı Doçent
0 öğretim Görevlisi,
Okutman ve diğer
öğretim üye yar
dımcısı

1

6500

,.

g)
"
h) . "
ı)
i)
j )

k)

"
"
• " • •

"

7500

1.1.1995'ten
itibaren
uygulanacak
Ek Gösterge
8500
*

,

"

1.1.1994'ten
itibaren
uygulanacak
Ek Gösterge

1
1
1-3
3-5

6200
5500
5000
4400

7200
6500
5300
4700

8200
7500
5700
5000

1

4100
3800
3500
3200
2900
2600
2300

4400
4100
3800
3500
3200.
2900
2600

4700
4400
4100
3800
3500
3200
2900"

2

3
4
5
6
7

MADDE 4. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"j) 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim üyeleri,
k) 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim görevlileri, okut
manlar ve diğer öğretim yardımcıları."

Yükseköğretim kurumları

3

Yükseköğretim kurumları

2

MADDE 5. — 5434 sayılı Kanuna 6.1.1992 tarihli ve 476 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 1 inci maddesi ile eklenen ek madde 70'e aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"c) 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi gereğince öğretim
elemanlarına ödenen üniversite ödeneği,"
MADDE 6. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 198. — Bu Kanunun;
a) Ek 70 inci maddesine eklenen (c) fıkrasının yürürlüğe girmesinden sonra iki yıllık sü
re dolmadan emekli olanlar (kısmi statüde çalışan öğretim üyeleri dahil), bu süreyi tamamla
yacak şekilde emekli keseneği ve kurum karşılığını borçlanmak ve aylık taksitlerle ödemek,
b) Ek 70 inci maddesine eklenen (c) fıkrasının yürürlüğe girmesinden önce emekli olan
lar ise, emekli oldukları derecedeki emsallerinin ek fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte ödemekte
bulundukları emekli keseneği ve kurum karşılığının iki yıllık tutarını borçlanmak ve aylık tak
sitlerle ödemek,
•
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Koşulu ile borçlandığı tarihten geçerli olmak üzere yararlanırlar. Ancak, geçmişe yönelik
olarak emekli ikramiyesinden yararlanamazlar."
MADDE 7. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5.7.1991 tarih
li ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik 178 inci maddesi
nin (B) fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Yüksek öğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalı
şan personele her ay brüt aylıklarının (Devlet Memurları Kanununda yer alan gösterge tablo
sundaki rakamlarla, ek göstergeler, taban ve kıdem aylığı göstergelerinin kendi katsayıları ile
çarpılması sonunda bulunan toplam miktarın) % 25'i fazla çalışma ücreti olarak ödenir, tzinli
ve raporlu olanlara bu süreler için fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu personele, başka hiç bir
ad altında fazla çalışma ücreti ödenmez. Fazla çalışma ücreti adı altında yapılan bu ödeme,
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz."
MADDE 8. — 657 sayılı Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu mad
desi ile eklenen ve 5.7.1991 tarihli 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi
ile değiştirilen (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"3) Valiler, Emniyet Genel Müdürü (Vali unvanını ihraz etmiş), Büyükelçiler (Türkiye'
de görev yaptıkları sürelerle sınırlı olmak kaydıyla)"
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METÎN
Yükseköğretim Personel Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru
aylığının (ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın;
a)
b)
c)
d)

Profesör kadrosunda bulunanlara
Doçent kadrosunda bulunanlara
Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara
Diğer öğretim elemanları için ise;

% 150'si
% 130'u
% 120'si

1 inci dereceden aylık alanlara
2 nci dereceden aylık alanlara
3 üncü dereceden aylık alanlara
4 ve S inci dereceden aylık alanlara
Diğer dereceden aylık alanlara
her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.

% 100'ü
% 95»i
% 90'ı
% 85'i
% 80'i

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz ve kısmî statüde görev
yapanlara ödenmez."
MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 10 uncu maddesi ile eklenen "IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli" aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELt
Unvanı

Tazminat Göstergeleri

1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı

9000

2. Müsteşar, Diyanet işleri Başkanı, Rektör, Profesör (Akademik
kadroda 3 yılını tamamlamış olmaları kaydıyla, 926 sayılı Kanuna
tabi olanlar dahil)

5000

3. Valiler, Vali Unvanını ihraz etmiş olmak kaydıyla Emniyet Ge
nel Müdürü, Büyükelçiler, (Türkiye'de görev yaptıkları süreyle sı
nırlı olmak kaydıyla)

4000
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Unvanı

Tazminat Göstergeleri

4. Profesör, (Akademik kadroda bulunanlar, 926 sayılı Kanuna tabi
olanlar dahil) Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ile ek gös
tergeleri bu düzeyde veya daha yüksek teşkil edilen unvanlarda gö
rev yapmakta olanlar (Bu görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra
43 üncü maddenin " B " bendinin üçüncü paragrafında belirtilen gö
revlere atananlar dahil)

3000

5. Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup, içişleri Bakanlı
ğının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak
aylıkları 1 inci derecede olanlar ile Doçentler (Doçent kadrosunda
bulunmak kaydıyla,)

2000

MADDE 3. — 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile eklenen Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"EK GÖSTERGE CETVELt

Unvanı
a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yar
dımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yük
sekokul Müdürü olanlar ile profesörlük
kadrosunda dört yılını tamamlamış bu
lunanlar
b) Profesörler
c) Doçentler
d) Yardımcı Doçentler
e) öğretim Görevlileri, Okutmanlar
— öğretim Yardımcıları

Derece

1.1.1994'den
itibaren
uygulanacak
ek göstergeler

1.1.1995'den
itibaren
uygulanacak
ek göstergeler

1
1
1-3
3-5
1
2
3-7

5500
4500
4100
3200
3200
2400
2000

6400
5300
4800
3600
3600
2700
2300

MADDE 4. — 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklen
miştir.
Eğilim öğretim ödeneği
EK MADDE 1. — Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına yılda bir
defaya mahsus olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet me
muru aylığının (Ek gösterge dahil) bir aylık tutarında Eğitim-öğretim ödçneği ödenir. Bu öde
meler her yılın ekim ayında yapılır ve Damga Vergisi hariç hiç bir vergiye tabi tutulmaz.
MADDE 5. — 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Geçici 8 inci maddesinin
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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"T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Yü
rütme Kurulu Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin emekli keseneklerinin
hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır. Emekli iken Yükseköğretim Yürütme Kurulu
veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliklerine getirilenlerin emekli aylıklarının ödenme
sinde de aynı göstergeler esas alınır."
MADDE 6. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Değişik Ek 68 inci maddesi
nin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında
aslî ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurlan Ka
nununun 36/F maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarlar üzerinden aynı
esaslar dahilinde ödenir."
"Yükseköğretim Kurulu Başkanı görevinde bulunmuş olanlara Başbakanlık Müsteşarı, Yük
seköğretim Yürütme ve Demetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuş olanlara Bakanlık Müste
şarları için belirlenen makam tazminatı göstergeleri esas alınarak ödeme yapılır."
GEÇİCİ MADDE 1. — 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 2 ile Sakarya Üniversitesi merkez teşkilatı
için ihdas edilen idarî kadrolardan toplam kadro sayısı içinde olduğu halde dereceler itibariyle
yer almayan 399 adet Ekli 1 sayılı listedeki kadrolar anılan Kanun Hükmündeki Kararname
nin Sakarya Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BAĞLI LİSTELER
(I) SAYILI LİSTE
KURUMU : Sakarya Üniversitesi
TEŞKİLATI : Merkez
10. Derece

Sınıfı

Serbest kadro

Sekreter
Bilgisayar İşletmeni
Daktilograf
Memur
Santral Memuru
Şoför
Ambar Memuru
Tekniker
Kaloriferci
Teknisyen Yard.
Bekçi
Aşçı
Hizmetli

GtH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS

1
1
6
8
1
2
1
1
l
5
2
1
15

TOPLAM

45
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Saklı kadro

Toplam

18

1
2
25
25
1
3
3
.2
2
10
5
1
33

68

113

1
19
17
1
2
1
1
5
3
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11. Derece

Sınıfı

Serbest kadro

Saklı kadro

Toplam

1

Sekreter
Daktilograf
Memur
Santral Memuru
Ambar Memuru
Veznedar
Şoför
Teknisyen
Bekçi
Aşçı
Hizmetli
Kaloriferci
12. Derece
Sekreter
Daktilograf
Memur
Şoför
Santral Memuru
Ambar Memuru
Veznedar
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Hizmetli
Kaloriferci
Bekçi

GtH
GİH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
THS
YHS
YHS
YHS
YHS

1
16
20
1
1
1
2
2
2
1
30
1

14
20
2
1
1
2
8
3
1
25

1
30
40
3
2
2
4
10
5
2
55
1

TOPLAM

78

77

155

GİH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
THS
YHS
YHS
YHS
YHS

1
16
26
5
1
1
1
2
4
18
1
4

TOPLAM

80

3
2
1
1
6
3
7
1
2

1
26
41
8
3
2
2
8
7
25
2
6

51

131

10
1 5
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