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0|.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
29.05.2012 tarih ve 20|2lI numaralı "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararl"nın 23 üncü
maddesi uyannca " Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör
Atama Jurilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete iıışkin Usül ve Esaslar"
ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve gereğini saygılarımlarica ederim.
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D9ÇENTLİx srNav ıünİ tıynı,Bni ir,rc yaRuIMCI DoÇENT, DoÇENT VE
pRo rn s öR ATAMA .ıünİı,nnİNDE GöREV ALAN ö ĞnBrİıvı üypı,pnİxp
öurxBcnr ücnrrE İı,İŞrix usÜr VE ESASLAR
Amaç

Bu düzenlemenin amac1 doçentlik Slnavl jürileri ile yardımcı doçentlik,
doçentlik ve profesörlüğe atama jurilerinde görev alacak öğretim üyelerine ödenecek ücrete
ilişkin usül ve esasları belirlemektir.

MADDE

1- (1)

Kapsam

MADDE 2 _ (I) Bu usül ve esaslar, doçentlik sınavlarında jüri üyeliği yapan ögretim
üyeleri I|e 2547 sayılı Yi'iksekoğretim Kanununun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyannca
oluşturulan yardrmcı doçent, doçent ve profesör atama jiirilerinde görevlendirilen öğretim
üyelerini kapsaı.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usül ve esaslar, 29l05l20l2 tarihli ve

201211 numaralı "Kamu
hazırlanmıştır.
dayanılarak
Görevlileri Hakem Kurulu Kararl"nln 23 üncü maddesine

Ucrete ilişkin hususlar
MADDE 4- (1) Jiiri ücreti, 2547 sayıIı Kanunun 24 :ünc:d maddesi uyannca yapılan
doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği
için 4500 gösterge rakamrnrn, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyannca oluşturulan
yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükselme ve atama jiirilerinde görev alan
öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamrnrn memul aylık katsayısı
iie çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir.
(2) Bu düzenleme kapsamında yapılacak jüri ücret ödemesi bir yılda altıyı geçemez.Bir
mali yıl içerisinde bir kişiye verilen jüri üyeliği görevinin altıyı geçmesi halinde, öncelikle
doçentlik Slnavljüri ücret ödemesi esas olmak üzere jtiri ücret ödemesi yapılır.
(3) Jüri üyelerine ödeme yapılabilmesi için konuya ilişkin mevzuatra yer alan veya
görevlendirmede belirtilen azami siire içinde görevin yerine getirilmiş olması gerekir.
Zamaıında yerine getiri lmeyen görevler için ö deme y apılamaz.
(4) Ücret ödemesi jüri görevinin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde ödenir.
(5) Jüri üyelerine ödenecek ücret damga ve gelir vergisi tevkifatı yapılmak suretiyle
vergilendirilir.
(6) Değerlendirmeye esas alınan raporunu süresinde tamamlayıp teslim ettiği halde
kabul edilebilir mazereLi nedeniyle sözlü sınava katılamayan jüri üyesine ücretin Yo70'i,bıl
jüri üyesinin yerine sözlü slnava katılan jüri üyesine ise o/o30'u ödenir.
(7) Değerlendirmeye esas alrnan rapolunu siiresinde tamamlanmakla birlikte konusu
gereği farklı kurullara havale edilmesi veya jüri üyesinin şahsından kaynaklanmayan diğer
nedenlerden dolayı sürecin uzamasl durumunda ücret tam ödenir.
(8) 2547 sayıh Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doç.entlik sınavlarında jüri
üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin jüri ücreti ödemeleri Universitelerarasl Kurul
tarafindan, vakıf yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim üyelerine "01.4.1.90Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler" ekonomik koduna, Devlet yiikseköğretim

kurumlarından görevlendirilen öğretim üyelerine "01.1.5."- Ek Çalışma Karşılıkları"
ekonomik koduna; aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarlnca oluşturulan yardımcı
doçent, doçent ve profesöt atamajıırilerinde görev alan öğretim üyelerinin jüri üyeliği ücreti

görevlendirmeyi yapan yükseköğretim kurumu u.ıiçesinir, "01.1.5ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.
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ciı'ş-u

Karşılıkları"

Yetki

MADDE 5-(1) Bu usul ve esasların uygulamasına ilişkin olarak

tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

ortaya çıkabilecek

GEÇiCi MADDE

1- (1) 2547 say/ır Kanunun 24 ünc:d maddesi uyannca yapılan
doçentlik sınavlarında, vakrf yükseköğretim kurumlarından jüri üyesi olarak görevlendirilen
öğretim üyelerine yapılacak jüri ücreti ödemeleri 2012 yılına münhasır olmak izere
"01.5.1.90- Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler" ekonomik koduna gider kaydedilmek
suretiyle yapılır.

Yürürlük
MADDE 6-(1) Bu usul ve esaslar, IlIl20I2 tarihi itibariyle yürürlüğe
Yürütme

girer.

MADDE 7-(1) Bu usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür'

