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Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevini yürütmekte olan personelin özlük 

haklarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

1- Kendi üniversitelerinde ders yükünün üzerinde ders veren öğretim üye ve 

yardımcılarının ek ders ücretleri 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun (40/a) maddesinde; yükseköğretim 

kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcılarının ders 

yükü içindeki çalışmalarının karşılığında ek ders ücreti ödenmeyeceği belirtilmiş, yine aynı 

maddede; “Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yüksek öğretim kurumunda 

görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir” 

denilmiştir. Bu hüküm, haftalık ders yükünün ancak başka bir yükseköğretim kurumunda 

aşılması halinde ücret ödeneceğine ilişkin olmayıp, bu gibi durumlarda ücretin hangi bütçeden 

ödeneceğini göstermektedir. Öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinde de olsa, haftalık ders 

yükünün üzerinden ders vermeleri halinde ek ders ücretine hak kazanmaları, anılan maddenin 

amacına uygun bulunmaktadır. Nitekim sözkonusu (40/a) maddesinin gerekçesinde, “Öğretim 

üyelerine kendi üniversitelerinde ders yükü üstünde derse girmeleri halinde ders ücreti 

ödenecektir. Başka kurumlarda ders yükünün üzerinde görev alanların görev aldıkları 

kurumların bütçelerinden ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır” denilmek suretiyle, 

aynı üniversite içinde haftalık ders yükünün üzerinde ders verenlere de ek ders ücreti 

ödenmesi öngörülmüştür. 

 

2- Yükseköğretim Kanununun (40/b) ve (4l/b) maddeleri uyarınca başka 

şehirlerdeki üniversitelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin harcırahları 

 

2547 sayılı Kanunun (40/b) maddesinde yer alan; 

 

“Öğretim üyeleri ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzuları üzerine ve ilgili 

yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte 

bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. “ 

 

hükmü ile, yine aynı Kanunun (41/b) maddesinde yer alan; 

 

“Bu şekilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet yerlerinde fiilen iki ders yılı 

çalışmak üzere görevlendirilirler. Bunlar kendi kadroları ile ve özlük hakları kendi 

kurumlarında devam etmek kaydı ile görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine 

göre, varsa bu şekilde önerilen ödenekleri çalıştıkları kurumdan alırlar. Bu suretle 

görevlendirilme tebligatı yapılan öğretim üyeleri yeni tayin edildikleri yere gitmedikleri 

takdirde müstafi sayılırlar.... .” 

 

hükmü uyarınca, diğer üniversitelerde görevlendirilen öğretim üyeleri, eski kurumlarındaki 

kadrolarını işgal etmekle ve özlük haklarını bu kurumlardan almakla birlikte, belirli bir süre 

için de olsa görevlendirildikleri kurumun sürekli mahiyetteki görevlerini yürütecekler ve tayin 

edildikleri yerlere gitmemeleri halinde ise müstafi sayılacaklardır. 

 



Öğretim üyeleri, sözkonusu maddelere göre bir ya da iki eğitim-öğretim yılı için başka 

illerdeki üniversitelerde görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme süresinin uzunluğu 

nedeniyle, ikametgâhlarını değiştirmek ve ailelerini de beraberlerinde götürmek zorunda 

kalabileceklerdir. 

 

Belirtilen nedenlerle, başka şehirlerdeki üniversitelerde bu suretle görevlendirilen 

öğretim üyelerine, görevlendirme yerine gidişlerinde ve görevlendirme süresinin bitiminde 

dönüşlerinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine uygun olarak sürekli görev harcırahı 

ödenmesi ve bu ödemenin görevlendirildikleri üniversite bütçesinden yapılması 

gerekmektedir. 

 

3- Üniversitelere bağlanan Yüksekokullarda görevli personel 

 

a) Öğretmenlerin aylıkları 

 

41 sayılı Kanunu Hükmünde Kararname ile Üniversitelere bağlanan yüksekokullarda 

görevli öğretmenlere ilişkin olarak anılan Kararnamenin geçici 2 nci maddesinde, "Bunlardan 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler kendi kadrolarında bir yıl süre ile 

öğretim görevlisi olarak görevlerini sürdürürler. Bu süre sonunda yükseköğretim 

kurumlarında istihdamına gerek görülmeyenler, ilgili Bakanlıklara kadroları ile birlikte iade 

edilir" hükmü getirilmiştir. Her ne kadar ilgililerin "öğretim görevlisi" olarak görevlerini 

yürütecekleri ifade edilmekte ise de bu, yalnızca görevlendirme şeklini belirtmekte olup 

haklarında 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümlerinin uygulanmasını 

gerektirmemektedir. İlgililerin kadrolarını işgal etmeye devam edecekleri belirtildiğine göre, 

aylık, ek gösterge, her türlü tazminat ve diğer özlük haklarının, Devlet Memurları Kanunun, 

23.1.1981 tarih ve 2377 sayılı Kanun ve değişiklikleri esas alınmak suretiyle ödenmesi 

zorunludur. 

 

Anılan yasa hükmünde, "Bu süre sorunda Yükseköğretim Kurumlarında istihdamına 

gerek görülmeyenler, ilgili Bakanlıklara kadroları ile birlikte iade edilir" denildiğinden, 41 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2'nci maddesinde zikredilen öğretmenlerin 

kadroları, ilgili Yükseköğretim Kurumuna devredilecek bir yıllık sürenin sonunda ise ihtiyaç 

duyulmayan personel, kadroları ile birlikte tekrar ilgili Bakanlıklara iade edilecektir. 

 

Kadroları ile birlikte Yükseköğretim Kurumlarına devredilen personelin özlük 

haklarının ödenebilmesi için, bu personele ait her türlü bilginin ilgili Bakanlıklarca onaylı 

listeler halinde personelin görevli bulunduğu üniversitelere bildirilmesi ve durumdan Sayıştay 

Başkanlığına da bilgi verilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda açıklandığı üzere, sözkonusu öğretmenlerin kadrolarının ilgili 

Yükseköğretim Kurumlarına devri Kanun Hükmünde Kararname gereği olduğundan, bu 

Devlet Memurlarının aylık ve diğer özlük haklarının da ilgili Yükseköğretim Kurumu 

bütçesinden ödenmesi icabetmektedir. 

 

b) Yüksekokul müdürlerine idari görevlerinden dolayı tazminat ödenip 

ödenmeyeceği 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yüksekokulların müdürleri, (a) 

paragrafında açıklandığı üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ihdas 

edilmiş kadroları işgal etmekte olduklarından, yürütmekte bulundukları idari görevden ötürü 



kendilerine, 1765 sayılı Yasanın 2595 sayılı Yasa ile değişik 16 ncı maddesinde yer alan % 10 

oranındaki ek ödemenin yapılması mümkün değildir. 

  

 

c) Ek ders ücreti 

 

41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2'nci maddesinde sözü edilen 

öğretmenlerden Yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yasa uyarınca tespit edilen haftalık 

ders yükünün üzerinde ders verenlere, 657 sayılı Kanun ile 1765 sayılı Üniversite Personel 

Kanunu ve cari yıl Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre (örneğin 1983 yılı için 1983 yılı 

Bütçe Kanununun 42'nci maddesinin (B) bendinin (a) fıkrası uyarınca (34 x 8 =272 ),- lira 

üzerinden) ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinden ek ders ücreti ödenmesi gerekecektir. 

 

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini rica ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


