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: 18.04.2017 tarih ve 18142 sayılı yazı.

İlgi yazısı ile Fakülteniz kadrosunda bulunan ve aynı zamanda Meslek Yüksekokulu'nda
Müdür olarak görev yapan personelin "üniversite ödeneği" ve "ek ödeme" oranlarının
değişip/değişmeyeceği ve Meslek Yüksekokulundaki idari görevinden dolayı; 2547 sayılı
Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan "ders yükü muafiyet ve indiriminden"
yararlanıp/yararlanmayacağı konusunda Rektörlüğümüzden görüş talep edilmektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesine göre;
Meslek Yüksekokulu: "Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan,
yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren
bir yükseköğretim kurumudur." şeklinde tanımlanmıştır. Yüksekokul ise: "Belirli bir mesleğe
yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur." şeklinde tanımlanmıştır.
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun "Üniversite Ödeneği" başlıklı 12 inci
maddesi, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek
gösterge dahil) tutarının;
1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul
Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,
2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215'i,…
Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir." şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda,
yükseköğretim mevzuatına ilişkin çeşitli düzenlemelerde öğretim elemanlarının akademik
unvanları itibarıyla atandıkları kadrolar ve yürüttükleri idari görevleri dikkate alınarak belirleme
yapılmış olup, söz konusu düzenlemelerde meslek yüksekokulu müdürlerine ilişkin bir
düzenleme yapılmamıştır.
Yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "çalışma esasları" başlıklı 36 ıncı
maddesinde "…Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın
ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle
yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle
yükümlüdür… Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme
yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları
ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle
yükümlüdür" hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlere göre de öğretim elemanlarının akademik
unvanları ve görevleri itibarıyla ders yükü muafiyet ve indirimleri düzenlendiği görülmekte olup,
bu düzenlemelerde meslek yüksekokulu müdür ve yardımcıları ile meslek yüksekokuldaki bölüm
başkanlarına ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış bulunmaktadır.

Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, "I Sayılı Cetveller Ek Ödeme
Oranları" başlıklı tabloya istinaden "Aylıklarını 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa
Göre Alanlar:
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 72,
2-Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör
kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 70,
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 63… " ek ödeme oranı alırlar. Yine bu
düzenlemelerde de meslek yüksekokul müdürü ve müdür yardımcılarına ilişkin özel bir
düzenleme bulunmamaktadır.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 07.07.2015 tarih ve 6336
sayılı görüşüne göre, "yüksekokul ve meslek yüksekokulları tanımları, teşkilatlanmaları, bazı
kadrolarda işe alınmaları bakımından ayrı ayrı belirtilmek suretiyle düzenleme yapılmasına
rağmen, sözkonusu yükseköğretim kurumlarının idarecilerinin mali hakları bakımından aynı
ayrıma yer verilmediğinden yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarına sağlanan mali hakları
bakımından aynı ayrıma yer verilmemiştir. Bu çerçevede meslek yüksekokulları müdür ve müdür
yardımcılarının, 2914 sayılı Kanunun 5,12 ve 13 üncü maddelerinin uygulanması sırasında
yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarına sağlanan mali haklardan yararlandırılmalarına
imkan bulunmadığı" belirtilmektedir. Yine Bakanlığın 06.05.2015 tarih ve 8644 sayılı görüşüne
göre ise, "meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı
maddesinde yer alan ders yükleri bakımından da yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarına
sağlanan ders yükü muafiyet ve indirimlerinin dikkate alınmasına imkan bulunmadığı" ifade
edilmektedir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile Maliye Bakanlığı görüşleri birlikte
değerlendirildiğinde, meslek yüksekokulları müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanları, bu
görevlerinden dolayı, yüksekokul müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına sağlanan ders
yükü muafiyetleri ile mali haklardan yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı ve uygulamanın
bu hükümler doğrultusunda yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
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