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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İlgi :

a) 17/11/2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.15.11583152/15997 sayılı yazımız.
b) 21/02/2017 tarihli ve 57802651/27313359 sayılı yazınız.

İlgi (b) yazınız ve bu yazı ekinde yer alan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün
28/12/2016 tarihli ve 87841438/914/22348 sayılı yazısı ile anılan Üniversitede bazı fakülte ve
meslek yüksekokulları bünyesinde açılan “Arapça Uluslararası Eğitim Programları” nda eğitim
dilinin Arapça olması ve yeterli öğretim elemanı olmaması nedeniyle ortaya çıkan öğretim
elemanı ihtiyacının yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ders saati ücreti karşılığı çalıştırılmak
suretiyle karşılanmasının istenildiği belirtilmek suretiyle konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü
istenilmektedir.
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde;
“Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış
öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen
konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve
eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim
görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe
bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi,
öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı
aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler...”
denilmek suretiyle, öğretim görevlilerinin; atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile
özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konulardaki eğitim öğretim ve uygulamalar için, kadrolu olarak
istihdamının yanı sıra süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilmelerine imkan tanınmıştır.
Öte yandan, aynı Kanunun 34 üncü maddesinde yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ne
şekilde istihdam edilecekleri, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesinde
bu kapsamdaki öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, isim, ücret ve
sözleşme örneği vizesinin, sözleşme sürelerinin uzatılması ve sona erdirilmesinin Yükseköğretim
Kurulu tarafından yapılacağı hususları düzenlenmiş ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununun 16 ncı maddesi ile de bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu
öğretim elemanlarına ödenecek ücretin Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi öngörülmüştür. Bu hükme dayanılarak yabancı
uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılabilmeleri için izlenmesi gereken
prosedür, çalışma esasları, ödenebilecek sözleşme ücretinin üst sınırları ve benzeri hususlar,
14/10/1983 tarihli ve 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin
Karar ile düzenlenmiş bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanlarının
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istihdamlarının ne şekilde olacağı hususu söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile ayrıntılı olarak
düzenlenmiş olduğundan, mevcut mevzuat çerçevesinde farklı bir uygulama yapılmasına
imkan bulunmamakta, dolayısıyla ilgililerin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ders
saati ücreti ile görevlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
(eİmzalıdır)

Hakan AY
Bakan a.
Genel Müdür
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DOSYA
İlgi :

a) 17/11/2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.15.11583152/15997 sayılı yazımız.
b) 21/02/2017 tarihli ve 57802651/27313359 sayılı yazınız.

İlgi (b) yazınız ve bu yazı ekinde yer alan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün
28/12/2016 tarihli ve 87841438/914/22348 sayılı yazısı ile anılan Üniversitede bazı fakülte ve
meslek yüksekokulları bünyesinde açılan “Arapça Uluslararası Eğitim Programları” nda eğitim
dilinin Arapça olması ve yeterli öğretim elemanı olmaması nedeniyle ortaya çıkan öğretim
elemanı ihtiyacının yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ders saati ücreti karşılığı çalıştırılmak
suretiyle karşılanmasının istenildiği belirtilmek suretiyle konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü
istenilmektedir.
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde;
“Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış
öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen
konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve
eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim
görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe
bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi,
öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı
aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler...”
denilmek suretiyle, öğretim görevlilerinin; atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile
özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konulardaki eğitim öğretim ve uygulamalar için, kadrolu olarak
istihdamının yanı sıra süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilmelerine imkan tanınmıştır.
Öte yandan, aynı Kanunun 34 üncü maddesinde yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ne
şekilde istihdam edilecekleri, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesinde
bu kapsamdaki öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, isim, ücret ve
sözleşme örneği vizesinin, sözleşme sürelerinin uzatılması ve sona erdirilmesinin Yükseköğretim
Kurulu tarafından yapılacağı hususları düzenlenmiş ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununun 16 ncı maddesi ile de bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu
öğretim elemanlarına ödenecek ücretin Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi öngörülmüştür. Bu hükme dayanılarak yabancı
uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılabilmeleri için izlenmesi gereken
prosedür, çalışma esasları, ödenebilecek sözleşme ücretinin üst sınırları ve benzeri hususlar,
14/10/1983 tarihli ve 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin
Karar ile düzenlenmiş bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanlarının
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istihdamlarının ne şekilde olacağı hususu söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile ayrıntılı olarak
düzenlenmiş olduğundan, mevcut mevzuat çerçevesinde farklı bir uygulama yapılmasına
imkan bulunmamakta, dolayısıyla ilgililerin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ders
saati ücreti ile görevlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
(eİmzalıdır)

Hakan AY
Bakan a.
Genel Müdür
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Maliye Uzmanı : Özlem KÖSE
Daire Başkanı : Ali KARATÜRK(eİmzalıdır)
Genel Müdür Yardımcısı Vekili : Kemal ÇELİK(eİmzalıdır)

Koordinasyon:
07/03/2017 Maliye Uzmanı : Recep BACI
07/03/2017 Daire Başkanı : Halit KÜÇÜKÜNAL(eİmzalıdır)
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