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DOÇENTLİK DEĞERLENDİRMESİ İLE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA 

SÜREÇLERİNDE GÖREV ALAN JÜRİ ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu düzenlemenin amacı, doçentlik değerlendirmesi ile öğretim 

üyeliğine atanma süreçlerinde görev alan jüri üyelerine ödenecek ücrete ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24 ve 

26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan doçentlik değerlendirmesi ile öğretim üyeliğine atanma 

süreçlerinde görevlendirilen jüri üyelerini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1)  Bu Usul ve Esaslar, 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerinin 

geneline ve hizmet kollarına yönelik haklara ilişkin 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu 

Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali 

ve Sosyal Haklar”  başlıklı ikinci bölümünün 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Ücrete İlişkin Hususlar 

MADDE 4 – (1) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca doçentlik 

değerlendirme jürisinde görevlendirilen asıl ve yedek jüri üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 

gösterge rakamının, aynı Kanunun 23 üncü maddesi, 24 üncü maddesinin  (d) ve (e) fıkraları 

ile 26 ncı maddesi uyarınca oluşturulan jürilerde görev alan öğretim üyelerine her bir jüri 

üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutardan gelir ve damga vergisi kesilmek suretiyle jüri üyeliği ücreti 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 2547 

sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında doçentlik değerlendirme jüri üyeliği 

görevi için öngörülen ücret ödenir.  

(3) Jüri üyeliği görevinden çekilme dışında, mevzuatta yer alan veya görevlendirmede 

belirtilen azami süre içinde görevini yerine getiren jüri üyelerine ücret ödemesi yapılır. 

(4) Ücret ödemesi jüri görevinin tamamlanmasını müteakip üç ay içerisinde ödenir.  

(5) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca jüri üyesi olarak 

görevlendirilen öğretim üyelerinin ücret ödemeleri Üniversitelerarası Kurul tarafından, vakıf 

yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim üyelerine “01.4.1.90 - Diğer Geçici 

Personele Yapılacak Ödemeler” ekonomik koduna, Devlet yükseköğretim kurumlarından 

görevlendirilen öğretim üyelerine “01.1.5 - Ek Çalışma Karşılıkları” ekonomik koduna; aynı 

Kanunun 23 üncü maddesi, 24 üncü maddesinin  (d) ve (e) fıkraları ile 26 ncı maddesi uyarınca 

oluşturulan öğretim üyeliğine atanma süreçlerinde görev alan öğretim üyelerinin jüri üyeliği 

ücreti, görevlendirmeyi yapan yükseköğretim kurumu bütçesinin “01.1.5 - Ek Çalışma 

Karşılıkları” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır. 



Yetki 

MADDE 5 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek 

tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlükten kaldırılan düzenleme 

MADDE 6 – (1) 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile 

Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine 

Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Kurulunun resmi internet sitesinde 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

 


