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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

 

İlgi : 06.05.2019 tarihli ve 52511689-045.99.01.01-E.4662 sayılı yazınız.
 

İlgi yazınızda, yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin ek ders
ücretlerinin ödenmesinde tereddüte düşüldüğü belirtilerek konuya ilişkin Bakanlığımız
görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin
birinci fıkrasında, öğretim elemanlarına verilecek ek ders ücreti konusu düzenlenmiş ve
bunlara haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında görev unvanlarına göre
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek 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 20 saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok 10 saate kadar ek
ders ücreti ödeneceği, ikinci fıkrasında, ders yükünün ve ek ders ücretinin hesabında teorik
dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla 10 saatlik kısmının dikkate alınacağı, kalan
kısmının ise maaş karşılığı sayılacağı hükme bağlanmış ve maddede ayrıca ek ders
ücretlerinin, maddede belirtilen göstergelerin memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle
hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (e)
bendinde;

- Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans
ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilmesi,

- , birinci ve ikinci öğretimSenato tarafından uygun görülmesi halinde
programlarındaki  sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi bazı derslerin, veya bir

 hem örgün öğretim yoluyla hem de dersin uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi,
- Yükseköğretim kurumlarında dersleri verecek yeterli öğretim elemanı

 Yükseköğretim Kurulubulunmaması halinde uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere
tarafından öğretim elemanlarının görevlendirilebilmesi,
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- Uzaktan öğretim kapsamında ders veren öğretim elemanlarına maddede belirtilen
tavan tutarlarını geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca belirlenen ek
ders ücretlerinin ödenmesi,

yönünde düzenlemeler yapılmış ve ayrıca maddeye dayanılarak "Yükseköğretim
 yürürlüğe konulmuştur.Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"

Sözü edilen Esasların;
- 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a)

bendi kapsamında  yürütülen uzaktan öğretim uygulamalarıyla, (b)program açılmak suretiyle
bendi kapsamında yükseköğretim kurumları senatolarınca uygun görülmesi halinde derslerin
azami %30'unun  öğretim yoluyla verilmesi şeklinde yürütülenhem örgün, hem de uzaktan
uygulamalarda, dersleri uzaktan öğretim yoluyla veren öğretim elemanlarına haftalık ders

 uzaktan öğretimde yürüttükleri dersler için ders kredisi başınayükünü tamamladıktan sonra
ve  yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914haftalık 10 saati geçmemek üzere
sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını
geçmemek üzere,

- Aynı fıkranın (b) bendinde; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında 
 durumunda Yükseköğretim Kuruludersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması

tarafından uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi
şeklinde yürütülen uygulamalarda, dersleri uzaktan öğretim yoluyla veren öğretim
elemanlarına  verdikleri ders başına ve haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaksızın,

 yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılıhaftalık 10 saati geçmemek üzere
Kanunun 11 inci maddesinde unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin dört katını
geçmemek üzere,

- Aynı fıkranın (c) bendinde ise; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında yükseköğretim kurumları senatolarınca uygun görülmesi halinde derslerin azami
%30'unun sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi şeklinde yürütülen uygulamalarda,
dersleri uzaktan öğretim yoluyla veren öğretim elemanlarına örgün öğretime ilişkin usul ve
esaslar çerçevesinde,

ek ders ücreti ödenmesi öngörülmüştür.
Bu çerçevede, program açılmak suretiyle yürütülen uzaktan öğretim uygulamaları ile

program açılmaksızın yürütülen uzaktan öğretim uygulamalarında farklı esaslar dahilinde ek
ders ücreti ödenmesi öngörüldüğünden;

-Uzaktan öğretim derslerini veren öğretim elemanlarının ek ders ücretinin
hesaplanması sırasında uzaktan öğretimin ne şekilde yürütüldüğüne göre ders yükü

 butamamlama zorunluluğu aranıp aranmayacağı hususu değişkenlik gösterdiğinden
hususta yükseköğretim kurumlarınca yürütülen uzaktan öğretim uygulamalarının türüne göre
işlem yapılması,

- Söz konusu Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri
kapsamında yürütülen uzaktan öğretim uygulamalarında 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinde belirtilen normal öğretimde 20 saat, ikinci öğretimde 10 saat olmak üzere
belirlenen sınırlamalar haricinde  ek ders ücreti ödenmesi,haftalık 10 saati geçmemek üzere
buna karşılık aynı maddenin (c) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim
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Ali KARATÜRK
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

uygulamalarında örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanacağından 2914 sayılı
Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen örgün öğretim için belirlenen normal ve ikinci
öğretime ilişkin sınırlar dikkate alınarak ek ders ücreti ödenmesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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