
Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu  

Genel Tebliği 

(Seri No : 12) 

  

Gerek çeşitli yükseköğretim kurumlarından Bakanlığımıza intikal eden yazıların, 

gerekse Bütçe Kontrolörlerimizin yaptıkları incelemeler sonucunda hazırlanan raporların 

incelenmesinden, üniversitelerde tıpta uzmanlık öğretimi yapanlara ödenecek fark 

tazminatının hesabında tereddütlerin bulunduğu ve farklı uygulamaların yapıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrasıyla lisans üstü öğretim yapan 

öğrencilerin her defasında bir yıl için öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de 

atanabilecekleri, (e) fıkrasıyla da, tıpta uzmanlık öğretimi yapanlara verilecek aylık veya 

ödeneklerin tespitinde aynı durumda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin 

aylık ve ödeneklerinin gözönünde tutulacağı öngörülmüştür. 

 

Ayrıca sözü edilen (e) fıkrasına göre yapılacak uygulamaya açıklık getiren 2809 sayılı 

kanunun geçici 3 üncü maddesinin (c) bendinin 5 inci fıkrasında, tıpta uzmanlık öğretimi 

yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tutarının, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığının aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin 

net tutarından az olması halinde aradaki farkın hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 

kendilerine tazminat olarak ödeneceği belirtilmiş bulunmaktadır. 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (t) bendinin 3 üncü 

fıkrasında “Tıpta Uzmanlık” ; 

“Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve 

tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir 

yükseköğretimdir” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu hükümlere göre, öğretim elemanları üniversitelerin tıp öğrenimi veren 

fakültelerinde, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen uzmanlık dallarında tıpta uzmanlık 

öğretimi yapmak üzere öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir. Bunların aylıkları, 

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve 

Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkındaki Yönetmeliğin 8 

inci maddesinde belirtildiği gibi, 2914 sayılı Kanunun öğretim yardımcıları ile ilgili 

hükümlerine göre belirlenecektir. Bu şekilde tespit edilen ödemelerin net tutarları, 

öğrencilerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görevli olan aynı durumdaki emsali 

personele yapılmakta olan ödemelerin net tutarları ile karşılaştırılacak, bu suretle belirlenen 

fark ilgililere tazminat olarak ödenecektir. 

 

Örnek 1- Tıp doktorluğu dalında uzmanlık yapmak üzere Ankara'daki bir üniversitenin 

araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 6'ncı derecenin 3'üncü kademesinden aylık alan bekar 

bir öğretim elemanına 15.2.1989 tarihi itibariyle Üniversitece yapılacak ödemeler aşağıdaki 

gibi belirlenecektir. 

 Aylık      (700x128) =  89.600.-      Kesintiler                                        Net Ödeme 

Ek Göst. (600x128) =  76.800.-      Em.Kes.(8/3) : 18.048.-                    289.039.- 

Üni.Öd.       (% 55)  =  91.520.-      Tas.Teş.Kes. : 10.467.- 

Yakacak Yrd.          =  91.000.-       Gelir V.         : 29.971.- 

                                   348.920.-      Damga V.     :  1.395.- 

                                                                               59.881.- 



 Tıpta uzmanlık öğrencisinin emsali, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 

Ankara'daki hastanesine atanan ve 8 inci derecenin 3 üncü kademesinden aylık alan bekar 

tabip olacaktır. Bu tabibe yapılacak ödemeler de 15.2.1989 tarihi itibariyle şu şekilde 

belirlenecektir. 

  

Aylık       (575x128) =   73.600.-         Kesintiler                                     Net Ödeme 

Ek Göst.  (300x128) =   38.400.-         Em.Kes.(8/3) : 13.440.-                  428.909.- 

Yan Öd.  (1925x43) =   82.775.-         Tas.Teş.Kes.  : 14.890.- 

Ö.H.T.          (% 35) = 210.560.-         Gelir V.          : 37.111.- 

Yakacak Yrd.           =  91.000.-          Damga V.       :  1.985.- 

                                   496.335.-                                   67.426.- 

  

Bu durumda üniversitede tıpta uzmanlık öğretimi yapan ilgiliye (428.909-

289.039=139.870.- TL). tazminat adı altında tasarrufu teşvik kesintisi de dahil herhangi bir 

kesintiye tabi tutulmadan net olarak ödenecektir. 

 

Örnek 2 : Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan biyokimya dalında tıpta uzmanlık 

öğretimi yapmak üzere Erciyes Üniversitesi'nde araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve 6 ncı 

derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar öğretim elemanına 15.2.1989 tarihi itibariyle 

Üniversitece yapılacak ödemeler aşağıdaki gibi belirlenecektir. 

  

Aylık       (650x128) = 83.200.-         Kesintiler                                         Net Ödeme 

Ek Göst.  (600x128) = 76.800.-         Em.Kes.(8/1) : 17.587.-                      310.267.- 

Üni.Öd.        (% 55) = 88.000.-          Tas.Teş.Kes. : 11.370.- 

Gel.Öd.        (% 25) = 40.000.-          Gelir V.         : 38.260.-  

Yakacak Yrd.          = 91.000.-          Damga V.     :  1.516.- 

                                   379.000-                                  68.733 

  

Tıpa uzmanlık öğrencisinin emsali, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 

Kayseri'deki hastanesine atanan ve 8'inci derecenin 1 inci kademesinden aylık alan biyokimya 

laboratuarında görevli bekar biyolog olacak ve buna yapılacak ödemeler de 15.2.1989 tarihi 

itibariyle şu şekilde belirlenecektir. 

  

Aylık    (545x128) =  69.760.-            Kesintiler                              Net Ödeme 

  

Ek Göst. (300x128) =  38.400.-          Em.Kes.        : 12.979.-             301.662.- 

Yan Öd.   (925x43) =  39.775.-          Tas.Teş.Kes. : 10.597.- 

Ö.H.T.      (% 19 )   = 114.304.-         Gelir V.         : 26.589.- 

Yakacak Yrd.          =  91.000.-          Damga V.      :  1.412.- 

                                  353.239.-                                  51.577.- 

  

Bu durumda Üniversitede tıpta uzmanlık öğretim yapan ilgiliye ödenecek herhangi bir 

fark bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen branşlarda öğrenim görmüş 

olanlardan, tıpta uzmanlık öğretimi amacı dışında yüksek lisans ve doktora öğretimi yapmak 

üzere öğretim yardımcılığı kadrolarına atanmış olanlarla, anılan Tüzük kapsamına girmeyen 

dallarda öğretim görenlere herhangi bir fark ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 

 

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini rica ederim. 

 


