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İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, Üniversitenizde görevli iken 663 sayılı Sağlık

Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi
uyarınca Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim olarak
göreve başladığı anlaşılan öğretim üyesine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
Ek 4 üncü maddesi uyarınca akademik teşvik ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda
tereddüde düşüldüğü ve konuya ilişkin Bakanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42nci maddesinin birinci
fıkrasında;
"Bakanlıkta ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel
istihdam edilir. Yeni açılacak hastaneler için söz konusu cetveldeki başhekim, başhekim
yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı pozisyonu sayıları, Hazine ve Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine Bakanlıkça %20'ye kadar artırılabilir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki
diğer personel 657 sayılı Kanun ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışır."
hükmü, aynı maddenin onikinci fıkrasında ise;
"Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere
sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen
pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler
kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Bunlara kurumlarınca peşin olarak ödenen aylıklar için
borç çıkarılmaz ve sözleşme ücretleri takip eden aybaşı itibarıyla ödenmeye başlanır. Söz
konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler.
İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak
suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç
unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bu fıkra kapsamına girenlerin aylıksız izinli sayıldıkları
süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Yükseköğretim kurumlarının öğretim
üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak
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çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında
kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim
kurumlarında geçmiş sayılır. Sözleşmesi herhangi bir surette sona eren personel, bir ay
içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır ve bu
görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir."
hükmüne yer verilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam
edilenlerin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen
pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilecekleri ve bu şekilde istihdam edilenlerin
kurumlarından aylıksız izinli sayılacakları hususu düzenlenmektedir.
Bununla birlikte, 2914 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve
27/6/2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik
Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;
"Akademik teşvik ödeneği;
a) Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır.
b) Her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak
suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki
ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir"
hükümlerine yer verilmek suretiyle akademik teşvik ödeneğinin 2914 sayılı Kanun
uyarınca aylık ödendiği sürece ve her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen
faaliyetler esas alınarak ödenmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Bu itibarla,
1- Üniversiteniz tıp fakültesinde görevli iken 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 42 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde Üniversiteniz Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde başhekim olarak göreve başlayan akademik personelin, bu süre içerisinde
Üniversitenizden aylıksız izinli sayılması nedeniyle akademik teşvik ödeneğinden
yararlanmasına imkân bulunmadığı,
2- Akademik teşvik ödeneğinin ilgili yılda gerçekleştirilen faaliyetler için bir sonraki yıl
Şubat ayından itibaren oniki ay süreyle ödeneceği, ilgili yılda gerçekleştirilen faaliyetler için
belirtilen süre dışında akademik teşvik ödeneği ödenmesine imkan bulunmadığı
değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

Ali KARATÜRK
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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