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1809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 31.7.1983 tarihine kadar 

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlerin istihdam 

sürelerinin, 2880 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 30.6.1984 tarihine kadar uzatılması 

ve iade işlemlerinin yeni esaslara bağlanması nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına 

gerek duyulmuştur. 

 

Bilindiği üzere, 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde, söz 

konusu öğretmenlerden en geç 1.7.1983 tarihine kadar yükseköğretim kurumlarında çalışmak 

istemediklerini yazılı olarak talep edenlerle yükseköğretim kurumlarında istihdamlarına gerek 

görülmediğine karar verilenlerin 31.7.1983 tarihi itibariyle ilgili bakanlıklara kadroları ile 

birlikte iade edilecekleri hükmü yer almış idi. 

 

Ancak, 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile; 

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve geçici olarak istihdam edilen öğretmenlerin 

istihdam süresi 30.6.1984 tarihine kadar uzatılmış ve bu tarihe kadar ilgili bakanlığa dönmek 

için talepte bulunanlarla yükseköğretim kurumlarında istihdamlarına ilgili üniversite yönetim 

kurulu önerisi ve rektörün onayı ile gerek görülmeyenlerin kadroları ile birlikte ilgili 

bakanlıklara iade edilecekleri veya doğrudan Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir başka 

üniversiteye veya bağlı birimlerine kadroları ile birlikte nakledilebilecekleri hükme bağlanmış 

bulunmaktadır. 

 

Buna göre : 

 

1- Söz konusu öğretmenler hakkında 2880 sayılı Kanunun geçici 5'inci maddesi ile 

belirlenen esaslar doğrultusunda işlem yapılması gerektiğinden, daha önce 2809 sayılı 

Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü uyarınca 31.7.1983 tarihi itibariyle kadroları ile 

birlikte ilgili bakanlığa iade edilmiş bulunan öğretmenlerin, yükseköğretim kurumundan 

ayrıldıkları tarihten geçerli olmak üzere tekrar bu kurumlardaki görevlerine 

başlatılabilmelerinde bir sakınca görülmemektedir. 

 

2- 31.7.1983 tarihi itibariyle iade işlemleri yapılan öğretmenlerin yükseköğretim 

kurumlarında tekrar göreve başlatılmaları halinde bunlara, iade edildikleri kurum (ilgili 

bakanlık) bütçesinden daha önce yapılmış olan ödemelerin kurumlar arası aylık hesaplaşması 

yoluyla tasfiye olunması ve yükseköğretim kurumlarından ayrıldıkları tarihten geçerli olmak 

üzere 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (b) bendi hükümleri ile öngörülen 

ödemelerin yapılmasına devam edilmesi gerekmektedir. 

 

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini rica ederim. 

 

 

 


