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T.C.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hukuk Müşavirliği

Sayı   :E-88376672-200-18871 11.08.2021
Konu :Doçentlik Unvanı Mali Hakları

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 05.08.2021 tarihli ve 18656 sayılı yazı,

        İlgide kayıtlı yazınızla hakkında Müşavirliğimiz görüşü istenen konu incelenmiştir. Danıştay 8. 
Dairesinin E: 2012/5599, K: 2017/1511 sayılı ve T: 09.03.2017 tarihli kararında (EK-1) Doçentlik 
mali hakları şu şekilde sıralanmıştır:
 
        Doçentlik unvan şartının yeterli olduğu haklar;

      
1. Ek gösterge (2914 sayılı Kanun'un 5 inci maddesi), (kişinin emekliliğe esas derecesinin en az 3 

üncü derece olması şarttır.)
      

2. Ek dersler (2914 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi),
      

3. Döner sermaye katkı payı (2547 sayılı Kanun'un 58 inci maddesi),
      

4. Geliştirme ödeneği (2914 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi), (kişinin emekliliğe esas 
derecesinin en az 3 üncü derece olması şarttır.)
      

5. Eğitim öğretim ödeneği (2914 sayılı Kanun'un ek 1 inci maddesi), (kişinin emekliliğe esas 
derecesinin en az 3 üncü derece olması şarttır.)

 
        Doçentlik kadrosuna atanmanın gerekli olduğu haklar;

      
1. Üniversite ödeneği (2914 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi),

      
2. Makam tazminatı (2914 sayılı Kanun'un ek 2 inci maddesi),

      
3. Görev tazminatı (Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar).

 
        Danıştay 8. Dairesinin E: 2004/3876, K: 2005/1605 sayılı ve 06.04.2005 tarihli kararı (EK-2) da ek 
gösterge konusunda EK-1'deki kararla aynı yöndedir. Danıştay kararlarının her ne kadar davanın tarafları 
dışında bağlayıcılığı olmasa da uyuşmazlığın idari yargı mercilerine taşınması durumunda ilk derece 
mahkemeleri tarafından hükme esas alındığı tartışmasızdır. Van 3. İdare Mahkemesinin, ekli Danıştay 
kararlarına uygun olarak 05.12.2019 tarihinde verdiği karar bu durumun bir göstergesidir. Konu ile ilgili 
ekteki Danıştay kararlarının aksine bir Danıştay kararına da rastlanmamıştır.
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        Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının ekli görüşlerinde sadece 
ek ders ücretleri konusunda olumlu görüş verildiği görülmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünün 08/04/2016 tarihinde ''Doçent kadrosuna (veya diğer unvanlı kadrolara) 
atanmamakla birlikte, doçent unvanını (veya diğer unvanları) almış olan personelin, konuya ilişkin mali 
mevzuatta yeni bir düzenleme yapılmadığı ve/veya talep edilen mali hakların ödenebileceğine ilişkin bir 
yargı kararı olmadığı sürece sadece anılan unvanı almış olmasından dolayı doçent kadrosunda bulunan 
personele uygulanan ek göstergeden ve diğer mali haklardan (ek ders hariç) yararlanmasının mümkün 
olmayacağı değerlendirilmektedir.'' şeklinde bir görüşü de bulunmaktadır. Son olarak tüm bu Danıştay 
kararlarına karşın konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının vermiş olduğu 19.11.2020 tarihli 
ekli görüşlerde; tüm kalemlerin sorulmasına rağmen Başkanlığın ek gösterge konusunda görüş vermekten 
kaçındığı, sadece ek ders konusunda olumlu görüş verdiği görülmektedir.
         Özetle; tüm hukuki ve mali sorumlulukla birlikte takdir yetkisi biriminize aittir. Gereğini 
bilgilerinize arz ederim.

Öğr. Gör. Aziz YİĞİT
Hukuk Müşaviri V.

Ek:
1- Danıştay Kararı
2- Danıştay Kararı 2
3- YÖK Görüşü 1
4- YÖK Görüşü 2
5- Maliye Bakanlığı Görüşü
6- YÖK Görüşü 3



DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas Numarası: 2012/5599

Karar Numarası: 2017/1511

Karar Tar�h�: 09.03.2017

• DOÇENTİN FİİLEN KATKISINI ENGELLEYEN HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEM NEDENİYLE GÖREVDE
BULUNMADIĞI DÖNEME AİT DÖNER SERMAYE KATKI PAYININ TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ ―
Doçent�n, Hastane’De B�yok�mya Uzmanı Olarak Görev Yapmakta İken Tıp Fakültes� B�yok�mya Anab�l�m Dalı İç�n İlan
Ed�len Yardımcı Doçentl�k Karosuna Atanma Taleb�n�n Redd� Üzer�ne Açtığı Davanın Leh�ne Sonuçlandığı - K�ş�n�n
Doçentl�k Ünvanını Aldığından Bah�sle Maaş, Döner Sermaye Ödemeler� ve Her Türlü Parasal Haklarının Anılan
Tar�hten İt�baren B�r�nc� Derece Doçent Ünvanına Göre Ödenmes� Taleb�n�n Zımnen Redd�ne İl�şk�n İşlem�n İptal� ve
Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Yasal Fa�z�yle B�rl�kte Ödenmes� İstem�yle Davanın Açıldığı - Döner Sermaye Katkı
Payının Yükseköğret�m Kanunu'nun İlg�l� Maddes�nde Düzenlend�ğ� - Düzenleme Uyarınca K�ş�n�n Doçentler İç�n
Öngörülen Döner Sermaye Katkı Payından Yararlanması İç�n Doçent Unvanı Almış Olmasının Yeterl� Olduğu,
Emekl�l�ğe Esas Dereces�n�n En Az Üçüncü Derecede Bulunulması ya da Doçentl�k Kadrosuna Atanması
Gerekmed�ğ�n�n Bel�rt�ld�ğ� - Döner Sermaye Katkı Paylarının Ödenmes�nde F��len Yapılan Katkının Esas Alınması
Gerekt�ğ� - Olayda, Doçent�n F��len Katkısını Engelleyen İdar� İşlem�n Hukuka Aykırı Olduğunun Yargı Kararı İle Ortaya
Konulmuş Olması Karşısında Bu Hukuka Aykırı İşlem Neden�yle Görevde Bulunmadığı Döneme İsabet Edecek Döner
Sermaye Katkı Payının Tazm�nat Olarak Ödenmes� Gerekt�ğ� - Dava Konusu İşlem�n Doçent�n Döner Sermaye
İstem�n�n Redd�ne İl�şk�n Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Doçent�n Yalnız Doçent Kadrosuna Atanmış
Olmaya Bağlı Ödent�ler İle Emekl�l�ğe Esas Derecen�n En Az Üçüncü Derece Kadroda Bulunmaya Bağlı Ödent�ler�n ve
Doçent Unvanını Almanın Yeterl� Olduğu Ödent�ler Ayrı Ayrı Değerlend�r�lmek Suret�yle Karar Ver�lmes� Gerekt�ğ�

Özet�: Dava; doçent�n Hastane’de b�yok�mya uzmanı olarak görev yapmakta �ken Tıp Fakültes� B�yok�mya
Anab�l�m Dalı �ç�n �lan ed�len yardımcı doçentl�k karosuna atanma taleb�n�n redd� üzer�ne açtığı davanın leh�ne
sonuçlandığı, doçentl�k ünvanını aldığından bah�sle maaş, döner sermaye ödemeler� ve her türlü parasal haklarının
anılan tar�hten �t�baren b�r�nc� derece doçent ünvanına göre ödenmes� taleb�n�n zımnen redd�ne �l�şk�n �şlem�n �ptal�
ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal fa�z�yle b�rl�kte ödenmes�ne karar ver�lmes� �stem�yle açılmıştır. Döner
sermaye katkı payı, Yükseköğret�m Kanunu'nun �lg�l� maddes�nde düzenlenm�ş olup; bu düzenleme uyarınca k�ş�n�n
doçentler �ç�n öngörülen döner sermaye katkı payından yararlanması �ç�n doçent unvanı almış olması yeterl� olup,
emekl�l�ğe esas dereces�n�n en az üçüncü derecede bulunulması ya da doçentl�k kadrosuna atanması
gerekmemekted�r. Döner sermaye katkı paylarının ödenmes�nde f��len yapılan katkının esas alınması gerekmekte �se
de, olayda, doçent�n f��len katkısını engelleyen �dar� �şlem�n hukuka aykırı olduğunun yargı kararı �le ortaya konulmuş
olması karşısında bu hukuka aykırı �şlem neden�yle görevde bulunmadığı döneme �sabet edecek döner sermaye katkı
payının tazm�nat olarak ödenmes� gerekmekted�r. Dava konusu �şlem�n doçent�n döner sermaye �stem�n�n redd�ne
�l�şk�n kısmında hukuka uyarlık ve bu kısım yönünden de Mahkemece davanın redded�lmes�nde hukuk� �sabet
bulunmamaktadır. İdare Mahkemes�nce doçent�n yalnız doçent kadrosuna atanmış olmaya bağlı ödent�ler �le
emekl�l�ğe esas derecen�n en az üçüncü derece kadroda bulunmaya bağlı ödent�ler�n ve doçent unvanını almanın
yeterl� olduğu ödent�ler ayrı ayrı değerlend�r�lmek suret�yle karar ver�lmes� gerekmekted�r.

İstem�n Özet�: Gaz�antep 1. İdare Mahkemes�n�n 06/03/2012 gün ve E:2011/871, K:2012/220 sayılı kararının hukuka
aykırı olduğu öne sürülerek, taraflarca 2577 sayılı Kanunun 49. maddes� uyarınca temy�zen �ncelenerek bozulması �stem�d�r.

Savunmanın Özet�: İstem�n redd� gerekt�ğ� savunulmaktadır.

Danıştay Tetk�k Hak�m�: ……

Düşünces�: İstem�n kabulü �le Mahkeme kararının bozulması gerekt�ğ� düşünülmekted�r.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sek�z�nc� Da�res�nce dosyanın tekemmül ett�ğ� anlaşıldığından yürütmen�n durdurulması �stem�
hakkında karar ver�lmeyerek �ş�n gereğ� görüşüldü:

Dava; davacının, Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanes�'nde b�yok�mya uzmanı olarak görev yapmakta �ken
Gaz�antep Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� B�yok�mya Anab�l�m Dalı �ç�n �lan ed�len yardımcı doçentl�k karosuna atanma taleb�n�n
redd� üzer�ne açtığı davanın leh�ne sonuçlandığı, 21.05.2007 tar�h�nden �t�baren de doçentl�k ünvanını aldığından bah�sle
maaş, döner sermaye ödemeler� ve her türlü parasal haklarının anılan tar�hten �t�baren 1. derece doçent ünvanına göre
ödenmes� taleb�n�n zımnen redd�ne �l�şk�n �şlem�n �ptal� ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal fa�z�yle b�rl�kte ödenmes�ne
karar ver�lmes� �stem�yle açılmıştır.
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İdare Mahkemes�nce, davalı �darece �lan ed�len yardımcı doçentl�k kadrosuna atanma taleb� redded�lmem�ş olsaydı
yardımcı doçentl�k kadrosuna atanacağı anlaşılan davacının, bu kadroda olmakla b�rl�kte 21.05.2007 tar�h�nde doçent
ünvanını almış olması neden�yle, doçent ünvanı �ç�n öngörülen ek gösterge üzer�nden maaş ve buna bağlı mal� haklardan
yararlandırılması gerekt�ğ�nden, 21.05.2007 tar�h�nde doçent ünvanını alan davacıya bu ünvan �ç�n öngörülen ek gösterge
üzer�nden maaş ve buna bağlı mal� hakların (döner sermaye ek ödemes� har�ç) hesaplanarak (uyuşmazlık konusu dönemde
Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanes�nde çalıştığı sırada aldığı parasal haklar -döner sermaye ek ödemes� har�ç-
mahsup ed�lerek) davacıya ödenmes� gerek�rken, bel�rt�len parasal haklar yönünden aks� yönde tes�s ed�len dava konusu
�şlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, hesaplanacak olan zararların (parasal hakların) hak ed�ş tar�h�nden �t�baren �şlet�lecek
yasal fa�z�yle b�rl�kte davalı �darece davacıya ödenmes� gerekt�ğ�, �dareye başvuru tar�h�nde henüz davalı �darede f��len göreve
başlamayan, dolayısıyla döner sermaye gel�r�n�n oluşmasına katkısı bulunmayan davacının davalı �dare döner sermaye ek
ödemes�nden yararlandırılmamasında hukuka aykırı b�r durum bulunmadığından, dava konusu �şlem�n döner sermaye ek
ödemes�ne �l�şk�n kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından bah�sle, dava konusu �şlem�n; 21.05.2007 tar�h�nden �t�baren 1.
derece doçent ünvanı esas alınarak maaş ve buna dayalı her türlü parasal hakların ödenmes� �stem�n�n redd�ne �l�şk�n
kısmının �ptal�ne, doçentl�k ünvanının alındığı 21.05.2007 tar�h�nden �t�baren 1. derece doçent ünvanı �ç�n bel�rlenen maaş ve
buna bağlı her türlü parasal hakların hak ed�ş tar�h�nden �t�baren �şlet�lecek yasal fa�z�yle b�rl�kte (uyuşmazlığa konu parasal
hakların �l�şk�n olduğu dönemde davacının Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanes�nden aldığı parasal haklar -döner
sermaye ek ödemes� har�ç- mahsup ed�lerek) davalı �darece davacıya ödenmes�ne, dava konusu �şlem�n ve tazm�nat �stem�n�n
döner sermaye ek ödemes�ne �l�şk�n kısmı yönünden �se davanın redd�ne karar ver�lm�şt�r.

2914 sayılı Yükseköğret�m Personel Kanunu'nun 3. maddes�n�n (A) fıkrasında; öğret�m üyeler� sınıfının profesörler,
doçentler ve yardımcı doçentlerden oluştuğu, aynı fıkranın (b) bend�nde; "Doçentler�n, doçent kadrosuna atandıkları tar�h�
�zleyen aybaşından �t�baren üçüncü derecen�n", (c) bend�nde; "Yardımcı doçentler�n, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları
tar�h� �zleyen aybaşından �t�baren beş�nc� derecen�n" �lk kademe aylığını alacakları, (C) fıkrasında; araştırma görevl�ler�n�n
öğret�m yardımcıları sınıfı �ç�nde yer aldığı düzenlenm�şt�r.

Aynı Kanun'un 5. maddes�nde; ün�vers�te öğret�m elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının
aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının d�kkate alınacağı, 527 sayılı KHK �le değ�ş�k 2. fıkrasında da; aylıkların
hesabında ayrıca bu Yasaya ekl� ek gösterge cetvel�nde unvan ve derecelere göre bel�rlenen ek gösterge rakamlarının d�kkate
alınacağı hükme bağlanmıştır.

Y�ne aynı Kanun'un 7. maddes�nde �se; derece yükselt�lmes�n�n koşulları düzenlenm�ş ve anılan Yasaya ekl� ek gösterge
cetvel�nde 527 sayılı KHK �le get�r�len değ�ş�kl�k uyarınca 1.1.1995 den �t�baren ek gösterge rakamları; 1-3. derece doçentler
�ç�n 4800, 1. derece öğret�m görevl�ler� �ç�n 3600 olarak bel�rlenm�şt�r.

2914 sayılı Kanun'un yukarıda yer ver�len hükümler� gereğ�nce, doçent unvanını almış olmak ve 3. derecey� kazanılmış
hak olarak elde etmek şartıyla bu unvan �ç�n öngörülen ek göstergeden yararlanmak �ç�n yeterl� sayıldığından, emekl�l�ğe esas
dereces� en az 3. derecede bulunan öğret�m elemanının doçent unvanının karşılığı olan ek gösterge rakamından
yararlanacağı açıktır.

2914 sayılı Kanun'un 5. maddes�nde �fades�n� bulan "aylık"; d�ğer b�r �fadeyle "maaş" bu madde uyarınca standart olarak
alınmakta olan ve makam tazm�natı, görev tazm�natı, döner sermaye, ek ders ücret� g�b� herkes �ç�n geçerl� olmayan
ödent�ler�n dışında kalan devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının, ayrıca bu Yasaya ekl� ek
gösterge cetvel�nde yer alan unvan ve derecelere göre bel�rlenen ek gösterge rakamlarının d�kkate alındığı mal� haklar
bütünüdür.

Doçentler �ç�n öngörülen mal� haklar arasında; 2547 sayılı Kanun'un 58. maddes� uyarınca döner sermaye katkı payı,
2914 sayılı Kanun'un 11. maddes�nde ek ders ücret�, 12. maddes�nde ün�vers�te ödeneğ�, 14. maddes�nde gel�şt�rme ödeneğ�,
y�ne aynı Yasanın Ek 1. maddes�nde eğ�t�m öğret�m ödeneğ�, Ek 2. maddes�nde de makam tazm�natı ve 11/06/2008 tar�h ve
26903 sayılı Resm� Gazetede yayımlanan "Görev Tazm�natı Ödenmes� Hakkında Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca "görev tazm�natı" g�b� ödent�ler yer almaktadır. Bu nedenle, doçent unvanını almakla b�rl�kte doçent kadrosuna
atanmayanların doçentl�k kadrosu �ç�n öngörülen maaşı alab�lmeler� �ç�n, yukarıda bel�rt�len hususların ayrı ayrı �rdelenmes�
gerekmekted�r.

2914 sayılı Yükseköğret�m Personel Kanunu'nun 11. maddes�nde; 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu'nun 36 ncı
maddes�ne göre haftalık okutulması mecbur� ders yükü saat� dışında, kısm� statüde bulunanlar dah�l öğret�m elemanlarının
görev unvanlarına göre Mal�ye Bakanlığının görüşü üzer�ne Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen mecbur� ve �steğe
bağlı dersler ve d�ğer faal�yetler �ç�n bu ders ve faal�yetler�n haftalık ders programında yer alması ve f��len yapılması şartıyla en
çok y�rm� saate kadar, �k�nc� öğret�mde �se en çok on saate kadar ek ders ücret� ödeneceğ� düzenlemes�ne yer ver�lm�şt�r. Bu
madde uyarınca; öğret�m elemanının doçent unvanı almış olması ve f��len ders verm�ş olması doçentlere ödenen ek ders
ücret�nden yararlanması �ç�n yeterl� olup; doçent kadrosuna atanma ve emekl�l�ğe esas dereces�n�n en az 3. derece olması
şartı da bulunmamaktadır.

2914 sayılı Kanun'un 12. maddes�nde düzenlenen ün�vers�te ödeneğ� �se; kadro şartına bağlı olup; k�ş�n�n bu mal� haktan
yararlanab�lmes� �ç�n doçent unvanını almış olmasının yanında doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmekted�r.



Y�ne aynı Kanun'un 14. maddes�nde; d�ğer yükseköğret�m kurumlarına göre sosyo-ekonom�k açıdan daha az gel�şm�ş
yerlerde öğret�m yapan ve/veya yeterl� sayıda öğret�m elemanı sağlanamayan yükseköğret�m kurumları �le bunların
bölümler�nde görevl� öğret�m elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu uyarınca bel�rlenen aylık katsayı �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın beş katına kadar gel�şt�rme
ödeneğ� ödeneb�leceğ� düzenlenm�ş olup; bu ödeneğ�n ek göstergeye göre ver�ld�ğ� anlaşıldığından, k�ş�n�n bu ödenekten
yararlanab�lmes� �ç�n doçent unvanını almış olması ve bu karoya atanmamış �se emekl�l�ğe esas dereces�n�n en azından 3.
derecede bulunması gerekt�ğ� açıktır.

2914 sayılı Kanun'un Ek-1. maddes�nde düzenlenen eğ�t�m öğret�m ödeneğ� de gel�şt�rme ödeneğ� g�b� ek göstergeye
bağlı olarak ödend�ğ� �ç�n; k�ş�n�n doçent unvanı almış fakat bu kadroya atanmamış olması hal�nde bu ödenekten
yararlanab�lmes� �ç�n emekl�l�ğe esas dereces�n�n en az 3. derecede bulunması gerekmekted�r.

Y�ne 2914 sayılı Kanun'un Ek 2. maddes�nde düzenlenen makam tazm�natı �se; anılan Kanun'a ekl� makam tazm�natı
cetvel�nde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara ödeneceğ� �ç�n k�ş�n�n bu tazm�nattan yararlanab�lmes� �ç�n doçentl�k
kadrosuna atanması gerekmekted�r.

Görev tazm�natı yönünden �se, 11/06/2008 tar�h ve 26903 sayılı Resm� Gazetede yayımlanan "Görev Tazm�natı
Ödenmes� Hakkında Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; makam tazm�natı öngörülmüş olan kadrolara atanmış
olanlara "görev tazm�natı" ödeneb�leceğ�nden, bu tazm�nattan yararlanab�lmes� �ç�n �lg�l�n�n doçentl�k kadrosuna atanması
gerekmekted�r.

Döner sermaye katkı payı, 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu'nun 58. maddes�nde düzenlenm�ş olup; bu düzenleme
uyarınca k�ş�n�n doçentler �ç�n öngörülen döner sermaye katkı payından yararlanması �ç�n doçent unvanı almış olması yeterl�
olup, emekl�l�ğe esas dereces�n�n en az 3. derecede bulunulması ya da doçentl�k kadrosuna atanması gerekmemekted�r.

2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 58. maddes�n�n (a) bend�n�n 4. paragrafında, her eğ�t�m öğret�m araştırma veya
uygulama b�r�m� veya bölümü �le �lg�l� öğret�m elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayr�saf� hasılatının en az %35
�n�n o kuruluş veya b�r�m�n araç, gereç, araştırma ve d�ğer �ht�yaçlarına ayrılacağı, kalan kısmın �se ün�vers�te yönet�m
kurulunun bel�rleyeceğ� oranlar çerçeves�nde bağlı bulunduğu ün�vers�ten�n b�l�msel araştırma projeler� �le döner sermaye
gel�rler�n�n elde ed�ld�ğ� fakülte, enst�tü, yüksekokul, konservatuvar �le uygulama ve araştırma merkezler�nde görevl� öğret�m
elemanları ve aynı b�r�mlerde görevl� 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tab�� personel arasında katkıları da d�kkate
alınmak suret�yle paylaştırılacağı kurala bağlanmıştır.

Gerçekten de döner sermaye katkı paylarının ödenmes�nde f��len yapılan katkının esas alınması gerekmekte �se de,
olayda, davacının f��len katkısını engelleyen �dar� �şlem�n hukuka aykırı olduğunun yargı kararı �le ortaya konulmuş olması
karşısında bu hukuka aykırı �şlem neden�yle görevde bulunmadığı döneme �sabet edecek döner sermaye katkı payının
tazm�nat olarak ödenmes� gerekmekted�r.

Bu nedenle, dava konusu �şlem�n davacının döner sermaye �stem�n�n redd�ne �l�şk�n kısmında hukuka uyarlık ve bu kısım
yönünden de Mahkemece davanın redded�lmes�nde hukuk� �sabet bulunmamaktadır.

Bu �t�barla, İdare Mahkemes�nce davacının emekl�l�ğe esas dereces�n�n (kazanılmış hak aylığı dereces�n�n) ve buna bağlı
olarak da yukarıda bel�rt�len açıklamalar da göz önünde bulundurularak, yalnız doçent kadrosuna atanmış olmaya bağlı
ödent�ler �le emekl�l�ğe esas derecen�n en az 3. derece kadroda bulunmaya bağlı ödent�ler�n ve doçent unvanını almanın
yeterl� olduğu ödent�ler ayrı ayrı değerlend�r�lmek suret�yle karar ver�lmes� gerekmekted�r.

Açıklanan nedenlerle; Gaz�antep 1. İdare Mahkemes�n�n temy�ze konu kararının bozulmasına, dosyanın yen�den b�r karar
ver�lmek üzere anılan Mahkemeye gönder�lmes�ne, bu kararın tebl�ğ tar�h�n� �zleyen 15 (onbeş) gün �çer�s�nde kararın
düzelt�lmes� yolu açık olmak üzere, 09.03.2017 tar�h�nde oyçokluğu �le karar ver�ld�.

KARŞI OY

2914 sayılı Yükseköğret�m Personel Kanununun 5. maddes�n�n 2. fıkrasında, “Aylıkların hesabında ayrıca, bu kanuna ekl�
ek gösterge cetvel�nde unvan ve derecelere göre bel�rlenen ek gösterge rakamları d�kkate alınır." hükmü uyarınca doçent
unvanına almış olmak, bu unvan �ç�n öngörülen bütün haklardan yararlanmak �ç�n yeterl� olduğundan, aks� yönde oluşan
çoğunluk karara katılmıyorum.
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DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas Numarası: 2004/3876

Karar Numarası: 2005/1605

Karar Tar�h�: 06.04.2005

DOÇENTLİK UNVANI

DOÇENT KADROSUNA ATANMA

GÖSTERGE TABLOSU VE EK GÖSTERGELER

2914 s. Yükseköğret�mPersK/5

ÖZETİ: Doçent unvanını alan davacıya bu unvan �ç�n öngörülen ek gösterge üzer�nden maaş ve buna bağlı mal�
hakların ödenmes� gerekeceğ�, yardımcı doçent kadrosunda bulunduğu �ç�n ödenmemes�nde hukuka uyarlık
bulunmadığı hakkında

Temy�z İstem�nde Bulunan: ...

Vek�l�: Av. ....

Karşı Taraf: N�ğde Ün�vers�tes� Rektörlüğü - NİĞDE

Vek�l�: Av. ...

İstem�n Özet�: 14 Mayıs 2002 tar�h�nde doçent unvanı alan davacının maaş ve buna bağlı bütün mal� haklarının doçent
unvanını aldığı tar�hten �t�baren doçentlere uygulanan ek gösterge üzer�nden hesaplanarak yasal fa�z�yle b�r�l�kte ödenmes�
�stem�yle yaptığı başvurunun redd�ne �l�şk�n N�ğde Ün�vers�tes� Rektörlüğünün 16.10.2003 gün ve 4655-4642 sayılı �şlem�n�n
�ptal� �le ödenmeyen ek gösterge farklarının 14.05.2002 gününden �t�baren yasal fa�z�yle b�rl�kte ödenmes� �stem�yle açılan
davada; ek gösterge tutarının kamu görevl�s�n�n derece ve kademes�ne bağlı olarak saptanan aylık m�ktarından ayrı
hesaplanmasına olanak bulunmadığı, halen yardımcı doçentl�k kadrosunda bulunan davacının salt doçent unvanını alması
neden�yle bu unvan �ç�n öngörülen ek göstergeden yararlanmasına hukuken olanak olmadığı gerekçes�yle davayı reddeden
Konya 2. İdare Mahkemes�n�n 31.05.2004 gün ve E: 2003/837, K: 2004/649 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne
sürülerek, 2577 sayılı İdar� Yargılama Usulü Yasasının 49. maddes� uyarınca temy�zen �ncelenerek bozulması �stem�d�r.

Savunmanın Özet�: İstem�n redd� gerekt�ğ� savunulmaktadır.

Danıştay Tetk�k Hak�m� Özdal ÖZEREN'�n Düşünces�: Temy�z �stem�n�n kabulüyle mahkeme kararının bozulması gerekt�ğ�
düşünülmekted�r.

Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'�n Düşünces�: İdare ve verg� mahkemeler�nce ver�len kararların temy�zen
�ncelenerek bozulab�lmes� �ç�n, 2577 sayılı İdar� Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len
nedenler�n bulunması gerekmekted�r.

Temy�z d�lekçes�nde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden h�çb�r�s�ne uymadığından, �stem�n
redd� �le temy�z ed�len Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmekted�r.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sek�z�nc� Da�res�nce �ş�n gereğ� görüşüldü:

Uyuşmazlık, doçent unvanını alan ancak kadrosu yardımcı doçent olan davacının doçent unvanı �ç�n öngörülen ek
göstergeden yararlandırılmamasına �l�şk�n �şlemden doğmuştur.

2914 sayılı Yükseköğret�m Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname �le değ�ş�k "Gösterge Tablosu ve
Ek Göstergeler" başlıklı 5. maddes�nde, aylıkların hesabında ayrıca bu Yasaya ekl� ek gösterge cetvel�nde unvan ve
derecelere göre bel�rlenen ek gösterge rakamlarının d�kkate alınacağı hükmüne yer ver�lm�şt�r.

Dosyanın �ncelenmes�nden, 14.05.2002 tar�h�nden �t�baren doçent unvanını alan davacının, bu unvan �ç�n öngörülen ek
gösterge üzer�nden aylık ödenmes� yolunda yaptığı başvurunun redded�ld�ğ�, bu �şlem�n �ptal� �stem�yle açılan davanın �se,
Konya 2. İdare Mahkemes�nce ek gösterge tutarının kamu görevl�s�n�n derece ve kademes�ne bağlı olarak saptanan aylık
m�ktarından ayrı hesaplanamayacağı, yardımcı doçent kadrosunda bulunan davacının salt doçent unvanını alması neden�yle
doçentler �ç�n öngörülen oranda ek gösterge tutarının ödenmes�ne hukuken olanak bulunmadığı gerekçes�yle davanın
redded�ld�ğ� anlaşılmıştır.
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2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddes�n�n 418 sayılı KHK �le değ�şt�r�lmeden öncek� hal�nde kadroya atanma şartı
aranırken anılan değ�ş�kl�kten sonra bu şartın aranmadığı, dolayısıyla doçent unvanını almış olmanın bu unvan �ç�n öngörülen
ek göstergeden yararlanmak �ç�n yeterl� olduğu açıktır.

Bu durumda, doçent unvanını alan davacıya bu unvan �ç�n öngörülen ek gösterge üzer�nden maaş ve buna bağlı mal�
haklarının ödenmes� yolunda yapılan başvurunun redd�ne �l�şk�n �şlemde hukuka ve yasal düzenlemelere uyarlık
bulunmadığından, davanın redd� yönünde ver�len Mahkeme kararında hukuk� �sabet görülmem�şt�r.

Açıklanan nedenlerle, Konya 2. İdare Mahkemes� kararının bozulmasına, yen�den b�r karar ver�lmek üzere dosyanın
anılan Mahkemeye gönder�lmes�ne 06.04.2005 gününde oyb�rl�ğ� �le karar ver�ld�.













Adem GELİR
Başkan a.

1. Hukuk Müşaviri

 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
 

İlgi : 06.11.2020 tarih ve E.230981 sayılı yazınız.
 

İlgi yazı ile bilgi istenen hususla ilgili olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun
18.05.2016 tarihli kararında; hangi kadroda görev yaparlarsa yapsınlar doçent unvanını alan
kişilerin kadro unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmek şartıyla
doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanabileceğine, bu kapsamda aylıkları
karşılığında kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri kaydıyla
araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve doktor öğretim üyesi kadrolarında bulunan doçent
unvanına sahip öğretim elemanlarının haftalık 10 saat üzerindeki ders yükleri için doçent ek
göstergesi üzerinden ek ders ücreti almalarına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.
 

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

Sayı :97354392-661.99-E.74075 19.11.2020
Konu :Görüş

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Serap CAN
Uzman

Telefon No:(031) 298 71 85-
7183

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : HYPEKSGX Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Tarih ve Sayı: 20/11/2020-63661



 

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr 

adresine girerek (sYuzdp-w159dE-JRQOB8-9uIdr6-TaOZBf3n) kodunu yazınız. 
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Telefon: 0312 415 18 03 Faks: 0312 415 26 95 
e-posta: ozlem@bumko.gov.tr  Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr 

Bilgi için:Özlem KÖSE 
Maliye Uzmanı 

Telefon:0312 415 18 03  

 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

Sayı   : 45516914-110.04.07-[821.84]-8156 03/10/2016 

Konu : Doçent Unvanını Alanların Ek Ders Ücretleri 

 

 

 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 

 

 

İlgi : 09/11/2015 tarihli ve 94389409-46-3134 sayılı yazınız. 

 

         İlgi yazı ile doçent unvanını almış ancak doçent kadrosuna atanmamış olan ve  araştırma 

görevlisi kadrosunda bulunanlara ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği, ödenmesi durumunda 

zorunlu ders yüklerinin ne olacağı ve hangi göstergeler esas alınarak ödeme yapılacağı, 

yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara ise ek ders ücretlerinin ödenmesinde hangi 

göstergelerin esas alınacağı hakkında tereddüde düşüldüğü belirtilerek Bakanlığımız görüşü 

istenilmektedir. 

        Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin (A) 

bendinde, öğretim üyelerinin başlangıç dereceleri ve buna göre hak kazanacakları aylık 

konusu düzenlenmiştir. Anılan maddede, profesörlerin profesör, doçentlerin doçent, yardımcı 

doçentlerin de yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren 

kendileri için öngörülen derecenin ilk kademe aylığını alacakları hükme bağlanmıştır. 

        2914 sayılı Kanunda öğretim elemanlarının aylık ve diğer hakları genel olarak 

atandıkları kadro derecelerine göre belirlendiğinden ilgililerin unvanları için öngörülen 

haklardan yaralanabilmeleri için durumlarına uygun kadrolara atanmaları gerekmektedir. 

        Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun ek ders ücreti başlıklı 

11 inci maddesinde yükseköğretim kurumlarında akademik faaliyetler çerçevesinde yapılacak 

ek ders ücreti ödemelerinin kimlere, hangi tutarlarda ve ne şekilde yapılacağına ilişkin temel 

esaslar belirlenmiş ve söz konusu 11 inci madde uyarınca “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders 

Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.  

        Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde de haftalık zorunlu 

ders yükünün öğretim üyeleri için en az on saat,  öğretim görevlileri ile okutmanlar için en az 

oniki saat olduğu belirtilmiştir. 

         Yükseköğretim Genel Kurulunun 18/5/2016 tarihli ve 10 numaralı oturumunda 

alınan  Genel Kurul Kararında da; 

        ".... 

        a) Aylıkları karşılığında kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine 

getirmeleri kaydıyla araştırma görevlisi, uzman, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici 

kadrolarında bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanları ile öğretim görevlisi ve 

okutman kadrolarında bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanlarının maaş karşılığı 

haftalık zorunlu ders yüklerinin 10 saat olarak belirlenmesine  ve haftalık 10 saat üzerindeki 
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ders yükleri için doçent ek göstergesi üzerinden ek ders ücreti almalarına, 

        b) Yardımcı doçent kadrosunda bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanlarının 

haftalık 10 saat üzerindeki ders yükleri için doçent ek göstergesi üzerinden ek ders ücreti 

almalarına, 

        karar verildi." 

        denilmek suretiyle doçent unvanına sahip olan ancak doçent kadrosunda bulunmayan 

öğretim elemanlarının zorunlu ders yükleri ve ek ders ücreti ödemelerinin doçent kadrosunda 

olanlar gibi uygulanması gerektiği yönünde karar alınmıştır. 

       Bu itibarla, doçent unvanını almış ancak doçent kadrosuna atanmamış araştırma görevlisi 

ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanların aylık ve diğer mali haklarının atanmış oldukları 

kadrolar dikkate alınarak ödenmesi, buna karşılık ders vermeleri halinde, öncelikle doçent 

unvanı için öngörülen  haftada asgari on saat zorunlu ders yükü düşüldükten sonra  2914 

sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yine doçent unvanı için öngörülen gösterge esas alınarak 

ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.  

        Bilgilerini rica ederim. 

 

 

 

 

 (e-İmzalıdır) 

 Hakan AY 

Bakan a. 

Genel Müdür 
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