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İlgi yazınız ile meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununun 5, 12 ve 13 üncü maddelerinin uygulanması sırasında
yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarına sağlanan mali haklardan yararlandırılıp
yararlandırılamayacağı hakkında Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (g)
bendinde yüksekokul, belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir
yükseköğretim kurumu olarak, meslek yüksekokulu da, belirli mesleklere yönelik nitelikli
insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitimöğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıştır.
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde öğretim görevlisi, okutman, araştırma
görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim
elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş
sınavına ilişkin düzenlemeler yapılmış, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim
görevlilerinin ise merkezi sınavdan muaf olacaklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinde de
Üniversitenin oluşacağı birimler sayılmış ve bu kapsamda; fakülte, enstitü, yüksekokul,
konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimler
olarak ayrı ayrı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile öğretim elemanlarının
aylık, mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda 5 inci maddesinde
ek gösterge, 12 nci maddesinde üniversite ödeneği, 13 üncü maddesinde de idari görev
ödeneğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Belirtilen düzenlemelerde, öğretim elemanlarının akademik unvanları itibarıyla
atandıkları kadrolar ve yürüttükleri idari görevleri dikkate alınarak belirleme yapılmış olup,
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söz konusu maddelerde meslek yüksekokulu müdürlerine ilişkin özel bir düzenleme
yapılmamış bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuatta görüleceği üzere 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 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
değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

İsmail İlhan HATİPOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür
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