
Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu 

Genel Tebliği 

(Seri No : 4) 

  

22.6.1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi değiştirerek yasalaştıran 

28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 

aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

I- Üniversitelere bağlanan yüksekokullarda görevli 657 sayılı Yasaya tabi 

öğretmenlerin Mali haklarının ne şekilde ödeneceği 29.12.1982 gün ve BÜMKO-KY- 18-

115857-3/33/36968 sayılı (3 seri no'lu) Tebliğimizle açıklanmıştı. Ancak 2809 sayılı 

Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin (b) bendinin; 

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler kadroları ile birlikte ilgili 

yükseköğretim kurumlarına devredilirler. Bunlara 31.7.1983 tarihine kadar “öğretim 

görevlisi” olarak görev yaptıkları yükseköğretim kurumu bütçesinden kazanılmış hak aylık 

dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümlerine göre aldıkları ek göstergeler ve 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanunun hükümleri (bu kanunun 3 üncü maddesi ile 7 nci 

maddesinin 3'üncü fıkrası hükümleri hariç) esas alınarak ödemede bulunulur.” 

 

şeklinde düzenlenmiş olması nedeniyle anılan personel hakkında şu esaslara göre işlem 

yapılması gerekmektedir. 

 

1) Söz konusu öğretmenler, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 657 sayılı 

Yasaya tabi kadrolarda bırakılıp ders görevi ile görevlendirilen “öğretim görevlisi” olarak 

kabul edildiği halde, 2809 sayılı Yasa ile yine “öğretim görevlisi” olarak (kadro karşılık 

gösterilmek suretiyle atanan öğretim görevlileri gibi) 1765 sayılı Üniversite Personel 

Kanununa tabi kılınmışlardır. 

 

2) Bu Personelin kadroları ilgili yüksek öğretim kurumlarına devredilecek ve 657 

sayılı Yasa hükümlerine göre ihdas edilmiş olan bu kadrolar "öğretim görevlisi" kadrosuna 

dönüştürülmüş olacaktır. 

 

3) 2809 sayılı Kanunda, ilgililerin her ne kadar “öğretim görevlisi” oldukları 

belirtilmiş ise de yine Kanunda öngörüldüğü üzere, 1765 sayılı Yasanın 3 üncü maddesine 

göre kazanılmış hak aylıklarının iki üst derecesi üzerinden göreve başlamaları ve 7 nci 

maddenin üçüncü fıkrası ile düzenlenmiş bulunan ek göstergeden yararlanmaları söz konusu 

olmayacaktır. 

 

4) Bu personele 30.3.1983 tarihinden 31.7.1983 tarihine kadar; 

 

a) 657 sayılı Yasaya göre belirlenmiş olan kazanılmış hak aylıklarının, 

 

b) 1-4 üncü derecelerden aylık almakta iken Devlet Memurları Kanununa göre ek 

göstergeden yararlanmış olanlara yine bu ek göstergelerinin, 

 

c) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 14 üncü maddesine göre, 

öğretim görevlisi için öngörülen göstergeler üzerinden ek ders ücretinin, 

 

 



 

 

 

 

d) Anılan Kanununun değişik 15 inci maddesine göre, bütçe kanunlarında öğretim 

yardımcıları için gösterilen miktarlarda Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği ile Hizmet 

Ödeneğinin, 

 

e) Aylık ve ek göstergelerinin toplamı üzerinden, aynı Yasanın değişik 16 ncı 

maddesine dayanılarak % 40 oranında İş Güçlüğü, İş Riski Teminindeki Güçlük Zammı ile 

yine % 40 oranında Tam Gün Ödeneğinin ve bu maddeye 2595 sayılı Kanunla eklenen 

fıkrasına göre de; aylık tutarları üzerinden fıkrada belirtilen oranlarda idari görevlerinden 

dolayı ek ödemenin, 

 

ödenmesi gerekmektedir. 

  

II-2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (c) bendinde, yükseköğretim 

kurumlarında istihdamına devam olunacakların kadro unvanlarının 1.8.1983 tarihi itibariyle 

“öğretim görevlisi” olarak değiştirilmiş sayılacağı ve bunlara 1.8.1983 tarihinden itibaren (b) 

bendi hükümleri dikkate alınmaksızın 1765 sayılı Yasa hükümlerine göre ödemede 

bulunulacağı belirtilmiştir. 

 

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunacak öğretmenlere, 

1.8.1983 tarihinden itibaren sözü edilen (b) bendi hükümleri dikkate alınmaksızın, 1765 sayılı 

Üniversite Personel Kanunu hükümlerine göre ödemede bulunulacaktır. 

 

III-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici hükümleri ile araştırma görevliliğine 

intibakı yapılanlara, 1765 sayılı Yasanın değişik 16 ncı maddesinde belirtilen % 40 oranında 

İş Güçlüğü, İş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı ile % 40 oranındaki Tam Gün 

Ödeneğinin ödenmesinin gerektiği Bakanlığımızca ilgili kuruluşlara duyurulmuş ise de, yine 

de mevcut olan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü 

maddesinin (c) bendinin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeye yer verilmiştir. 

 

Buna göre, 2547 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte asistan ya da öğretim 

görevlisi olanlardan bu yasanın geçici hükümleri ile araştırma görevliliğine intibakı 

yapılanlara anılan zam ve ödenek ile bütçe kanunlarında öngörülen diğer ödemelerin de aynen 

ödenmesi gerekmektedir. 

 

IV- Anılan maddenin (c) bendinin beşinci fıkrasında yer alan hükme göre, 

Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü 

ödemelerin net tutarı, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığının aynı durumda bulunan 

personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki 

fark, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ilgili üniversite bütçesinden 

ödenecektir. 

 

Böylece, 2547 sayılı Yasanın (50/e) maddesine göre yürütülmekte olan uygulamaya da 

açıklık getirilmiş bulunmaktadır. 

 

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz ve rica ederim. 

 



 

 


