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İlgi : 28/9/2007 tarihli ve B.30.2.İ.T.Ü.0.70.82.01/4093 sayılı yazınız. 
 
 
 İlgi yazınızın incelenmesinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu 
maddesi uyarınca yürütülen yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumları arasında yürütülen ortak eğitim programları çerçevesinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personelin de görev aldığından bahisle Yükseköğretim 
Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve 
Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “projenin 
yürütülmesine ilişkin her türlü gider” kapsamında ayrılan paydan ücret ödenip ödenemeyeceği 
konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.  

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun “Lisans düzeyinde öğretim” başlıklı 43 üncü 
maddesine  27/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen (d) 
bendinde;  

“Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer 
kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere 
uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütebilirler. Bu tür eğitim ve öğretim 
programlarının öğrenci girişi, müfredat, sınav ve değerlendirme esasları ve mezuniyet 
şartları dahil, işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Yükseköğretim Kurulunun çıkaracağı 
yönetmelikle düzenlenir. 

Bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, 
gelir ve giderleri ile harcama usûl ve esasları Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” 

hükmü yer almakta ve bu hükme dayanılarak Yükseköğretim Kurumlarının 
Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim 
Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
 Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde, Devlet üniversitelerinde, yurtdışı ortak 
eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerden alınan yurtiçi öğrenim ücretlerinin 
%30’undan az olmamak kaydıyla üniversite yönetim kurulunca belirlenecek bir miktarının 
projenin yürütülmesine ilişkin her türlü gider ile üniversitenin mal ve hizmet alımlarında 
kullanılmak üzere ayrılacağı, kalan tutardan ise bu programda fiilen ders veren öğretim 
elemanlarına; unvanları ve programdaki performansları göz önünde tutularak maddede 
belirtilen sınırlamalar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda 
ek ders ve sınav ücreti ödeneceği belirtilmiş bulunmaktadır. 



 Maddenin incelenmesinden görüleceği üzere; projede görev alan kamu personelinden; 
öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ve sınav ücreti dışında 657 sayılı Kanuna tabi idari 
personele herhangi bir ücret ödeneceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş 
bulunmaktadır. 

Öte yandan, T.C. Anayasasının 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; 
“Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 

hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” 
hükmü gereğince, kamu görevlilerine aylıkları ile aylık unsurları dışında kalan diğer 

ödemelerin yapılabilmesi için bu tür ödemelere ilişkin bir kanuni düzenlenmenin mevcut 
olması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (d) bendinde, söz konusu 
programda görev alan idari personele herhangi bir ödeme öngörülmemiş olduğundan, söz 
konusu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “projenin yürütülmesine ilişkin her türlü 
gider” kapsamında projede görev alan personele ücret ödenmesine imkan bulunmamaktadır.  
 

 Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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