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SORU: 

 

Üniversitemiz öğretim görevlisi (A) nın bağlı olduğu fakültede örgün öğretimde 6 saat, 

ikinci öğretimde 6 saat ders görevi bulunmaktadır. 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi 

kapsamında başka bir şehirde bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ise örgün 

öğretimde 10 saat ders vermektedir. 

a) Bu durumda olan öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin hangi 

fıkrasına göre görevlendirilecektir? 

b) Zorunlu ders yükleri nasıl hesaplanacaktır? 

 

CEVAP: 

 

a) 2547 sayılı Kanunun 40/a fıkrasında, bağlı bulundukları fakülte veya 

yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları için kendi üniversitelerinin diğer 

birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere 

rektör tarafından yapılan görevlendirmeleri kapsamaktadır. 

 Aynı Kanunun 40/b maddesinde yapılan görevlendirmeler ders yükünden 

kaynaklanmaz. Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve 

ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte 

bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. 

40/c maddesinde; ders yükünü tamamlayamayan öğretim elemanlarının aynı 

şehirdeki kanun kapsamına girmeyen Millî Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi ile 1 Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında görevlendirmeyi 

kapsamaktadır. 

40/d maddesinde ise; (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer 

birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek 

öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından 

ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler kapsamında zorunlu ders yükünü tamamlamayan 

öğretim elemanlarının başka bir şehirde görevlendirilmesi durumunda 40/d maddesi 

kapsamında görevlendirmenin yapılması gerekmektedir. 

 

b) 2547 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi (a), (c) ve (d) fıkraları kapsamında yapılan 

görevlendirmelerde zorunlu ders yüklerinin hesaplanmasına ilişkin olarak “Ders Yükü Tespiti 

Ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar”2 ın Ders Yükleri ve Ücret Karşılığı 

Diğer Hususlar başlıklı 5 inci maddesine göre; “2547 sayılı Kanunun 40. maddesinin (a) 

bendi uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarının ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek 

ders ücretlerinin hesaplanmasında; sırasıyla bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda 

normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri 

yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler 

daha sonra bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda ikinci öğretimde verdikleri ders ve 

diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimde 

verdikleri ders ve faaliyetler dikkate alınır.” 

 

                                                 
1 7100 sayılı kanunun 11 inci maddesi ile “Türk Silahlı Kuvvetleri ve” ibaresi “Millî Savunma Üniversitesi, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile” şeklinde,  
2 16/9/2005 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar 
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Konuyu daha iyi anlayabilmek için yukarda yer alan düzenlemeleri 2 ayrı örnek üzerinde 

değerlendirelim. 

 

Örnek 1: Üniversitemiz öğretim görevlisi (A) nın bağlı olduğu fakültede örgün 

öğretimde 6 saat, ikinci öğretimde 6 saat ders görevi bulunmaktadır. 2547 sayılı Kanunun 40/d 

maddesi kapsamında başka bir şehirde bulunan yükseköğretim kurumunda örgün öğretimde 10 

saat ders vermektedir. 

 

Örnek 2: Üniversitemiz öğretim görevlisi (A) nın bağlı olduğu fakültede örgün 

öğretimde 6 saat, ikinci öğretimde 8 saat ders görevi bulunmaktadır. 2547 sayılı Kanunun 40/d 

maddesi kapsamında başka bir şehirde bulunan yükseköğretim kurumunda örgün öğretimde 3 

saat, ikinci öğretimde 4 saat ders vermektedir. 

 

ZORUNLU DERS YÜKÜ HESAPLAMASI 

 

DERS VERİLEN YER ÖRNEK 1 
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EK 

DERS 

(SAAT) 

ÖRNEK 2 

(ZORUNLU 

DERS SAATİ) 

EK 
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Bağlı Bulundukları Fakülte Veya 

Yüksekokulda normal örgün 

öğretimde verdikleri ders 

 

6 

 

- 

 

6 

 

- 

Görevlendirildikleri yükseköğretim 

kurumlarında normal örgün 

öğretimde verdikleri ders 

10 

 (6 Saat Ders 

Yükü 

Karşılığı) 

 

4 

 

3 

 

- 
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Bağlı Bulundukları Fakülte Veya 

Yüksekokulda ikinci öğretimde 

verdikleri ders 

 

- 
 

6 
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