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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07/10/2009 tarihli ve B.30.0.SGB.0.00.00.01/1162-32197 sayılı yazınız.
İlgi yazı ve ekinin incelenmesinden, 5806 sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun gereğince sağlanan haklardan yararlanarak sınav hakkı kazanan
öğrencilere yapılan sınavlarda görevli öğretim elemanlarına sınav ücreti ödenip
ödenemeyeceği hususunda tereddüt edildiği anlaşılmaktadır.
5806 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 56 ncı
maddede; yükseköğretim kurumlarında; hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans,
lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik
öğrenimi gören öğrencilerden maddede belirtilen durumlarda olanların, Kanunun yürürlüğe
girdiği 28/10/2008 tarihinden itibaren iki ay içinde ilişiklerinin kesildiği kuruma başvuruda
bulunmaları şartıyla bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilecekleri, ilgililere
durumlarına göre eğitim öğretime devam ve sınav hakkı veya sadece sınav hakkı verileceği
belirtilmiş bulunmaktadır.
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında
ise;
“Dersi veren öğretim elemanlarına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl
sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa
göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir.
Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate
alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.”
denilmek suretiyle sınav ücretinin ancak dersi veren öğretim elemanlarına verdikleri
her ders için ayrı ayrı ve yalnızca yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde olmak üzere iki sınav
döneminde ödeneceği düzenlenmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 9 Seri No’lu Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel
Kanunu Genel Tebliğinde, kaydı silinen ve af kapsamına alınan öğrencilerin sınavlarını yapan
öğretim elemanlarına sınavını yaptıkları dersleri okutmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın
sınav ücreti ödeneceği belirtilmektedir.

Buna göre, 5806 sayılı Kanun gereğince yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretim
elemanlarına, sınavını yaptıkları dersi okutmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın 2914 sayılı
Kanunun 11 inci maddesinde belirlenen esaslar dahilinde sınav ücreti ödenmesinin uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
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