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İlgi : 17.08.2015 tarihli ve 63670594-840-E.1500043980 sayılı yazınız 

 

İlgi yazınız ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan 

yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarının ders yüklerine yönelik düzenlemelerin meslek 

yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının ek ders ücretlerinin hesaplanması sırasında 

dikkate alınıp alınmayacağı hakkında Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.  

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; 

“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.” 

hükmü, beşinci fıkrasında da; 

“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.” 

hükmü yer almakta olup, öğretim elemanlarının akademik unvanları ve görevleri 

itibarıyla ders yükü muafiyet ve indirimleri düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının mali hakları ile ilgili olarak 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hitaben gönderilen 07/07/2015 tarihli ve 45516914-

110.04.05-(825.15)76336 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere, 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 özel bir düzenleme yapılmamış 

bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tanımları, teşkilatlanmaları, bazı 

kadrolarda işe alınmaları  bakımından ayrı ayrı belirtilmek suretiyle düzenleme yapılmasına 
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rağmen, meslek yüksekokullarının idarecilerinin mali hakları bakımından ayrıca bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir.  

Bu çerçevede, meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının 2547 sayılı 

Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan ders yükleri bakımından da yüksekokul müdür ve müdür 

yardımcılarına sağlanan ders yükü muafiyet ve indirimlerinin dikkate alınmasına  imkan 

bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

 

 

 Şinasi YURDAKUL 

Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı 
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