
 

 

ÖZET: Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Türk Vatandaşı 

olduktan sonra Profesör kadrosuna atanan personele, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun gereğince bir derece 

verilebilip verilmeyeceği hk. (10/02/2011-2047) 

 

            Üniversiteniz bünyesinde yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan ve 

Türk Vatandaşı olduktan sonra Profesör kadrosuna atanan personelinize, 5289 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun gereğince bir 

derece verilip verilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 08/02/2005 tarihli ve 25271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi 

Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; “457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde 

ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında 

belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) 

ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde 

görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce 

emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar 

hakkında da uygulanır.” hükmü yer almakta olup; bu hüküm gereğince bir derece 

yükselmesinden, söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 657, 2802 veya 2914 sayılı 

Kanunlara tabi bir görevde fiilen çalışmakta olanlar ile daha önce memuriyeti olup da 

askerde olanlar; 2182 ya da 2260 sayılı Kanun ile 457, 458 veya 459 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla 

yararlanabilmektedirler.  

          Ayrıca, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa eklenen Ek Geçici maddede; “Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık 

almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek 

Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 

tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak 

aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro 

aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede 

geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler 

kapsamına giren personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden 

yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir. 

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, 

birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli 

keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi 

malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır. 

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden 

yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 

askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.” hükmü  yer 

almaktadır.  

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Yabancı uyruklu öğretim 

elemanları” başlıklı 34 üncü maddesinde, “Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile 



 

 

görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul 

yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör 

tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim 

elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.  

             (Değişik: 17/8/1983 - 2880/17 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu 

şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca 

İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili 

üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.” hükmü yer almaktadır.  

          Bu itibarla, bahsi geçen personelin 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece 

yükselmesinden yararlanması için 15/01/2005 tarihinde 2914 sayılı Kanuna  tabi öğretim 

elemanı kadrosunda görev yapması  gerekmekte olup;  söz konusu tarih itibariyle 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev 

yapması sebebiyle,  ilgiliye 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilemeyeceği mütalaa 

edilmektedir.                                          

 

 
 


