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MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLERİ VE YARDIMCILARININ ÖZLÜK 

HAKLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 

Suat AKSU1 

 

  

 ÖZET 

  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, MYO müdür ve müdür yardımcılarının özlük 

hakları ile ilgili olarak talep edilen görüş yazısına istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğünce 07.07.2015 tarih ve 6336 sayılı Yazıları ile verilen görüşte 

özetle; “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.”  

denilmek suretiyle üniversiteleri hukuken uygulanması imkansız bir değerlendirme ile karşı 

karşıya bırakmıştır. 

 Maliye Bakanlığınca verilen görüş, yükseköğretim kurumlarında MYO müdür ve 

yardımcılarının özlük haklarının belirlenmesine ilişkin sorularını da beraberinde getirmiş 

bulunmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: MYO Müdürü, Yükseköğretim Personel Kanunu, Yükseköğretim 

Kanunu 

 

 

1.GİRİŞ 

 

  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, MYO Müdür ve Müdür Yardımcılarının özlük 

hakları ile ilgili olarak talep edilen görüş yazısına istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 6336 sayılı Yazıları ile verilen görüşte 

özetle; “……….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.  

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, 

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, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 

idarecilerinin mali hakları bakımından aynı ayrıma yer verilmemiştir.  

                                                           
1 YÖK İç Denetçisi 
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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.” denilmek suretiyle üniversiteleri hukuken uygulanması imkansız bir 

değerlendirme ile karşı karşıya bırakmıştır. 

 Maliye Bakanlığınca verilen görüş, yükseköğretim kurumlarında MYO müdür ve 

yardımcılarının özlük haklarının belirlenmesine ilişkin sorularını da beraberinde getirmiş 

bulunmaktadır. 

 

 2. DEĞERLENDİRME 

 

 Maliye Bakanlığının görüş yazısının değerlendirmesini yapabilmek için; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 124 sayılı KHK ve 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin,  incelenmesi, konunun 

daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.  

 

A. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda MYO kuruluşuna ilişkin yetki 7/d-2 

maddesine göre Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir. Ancak kanunda müdür ve müdür 

yardımcısı atamasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Peki, bu durumda 

üniversitelerin bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten MYO müdürleri ve 

yardımcıları neye göre atanmaktadır? Bu sorunun cevabı Yükseköğretim Kanunun 20 inci 

maddesidir. Ancak kanunun 20 maddesi Yüksekokulları ve organlarını tanımlamakta olup; 

“a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim 

kuruludur. 

b) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör 

tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından 

yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. 

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en 

çok iki yardımcısı bulunur. 

Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, 

dekanlarda olduğu gibidir. 

Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul 

bakımından yerine getirir. 

c) Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan 

bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. 

d) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile 

müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek 

üç öğretim üyesinden oluşur. 

e) Yüksekokul Kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve 

fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.” hükmü 

yer almaktadır. 
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Madde metninden anlaşılacağı üzere MYO organları burada tanımlanmamıştır. Ancak 

gerek müdür ve müdür yardımcısı atamaları, gerekse MYO Kurulu ve MYO Yönetim Kurulu 

bu maddeye göre oluşturulmaktadır. 

Sayıştay Temyiz kurulu kararında da özetle2 “2547 sayılı Kanunun 20. maddesinin 

b bendi hükmüne göre Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcılığına ancak o okulda görevli, 

aylıklı öğretim elemanları arasından atama yapılabileceğinden, MYO Müdür Yardımcılığına 

atanan Doç. Dr. ……….…’nun ise o bölümün aylık öğretim elemanlarından olmadığından bu 

göreve atanmasının mümkün olmadığı” demek suretiyle madde metninde MYO dan hiç söz 

edilmediği halde metnin değerlendirmesini yaparken sadece YO için değil aynı zamanda 

MYO için de aynı kriterleri dikkate almaktadır. 

B. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile öğretim elemanlarının aylık, mali ve 

sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda  

5 inci maddesinde Gösterge Tablosu Ve Ek Göstergeler:   

“Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet 

memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. 

(Değişik fıkra: 09/04/1990- KHK - 418/28 mad.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 

05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 

18/05/1994 - KHK/527/ 20 mad.) Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge 

cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.” 

Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde Kanuna tabi öğretim elemanlarına unvan ve 

derecelerine göre ne kadar ek gösterge rakamından yararlanacakları belirlenmiştir. 

Unvanı Derece 
1.1.1995’ten itibaren 

uygulanacak Ek Gösterge 

a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, 

Dekan, Dekan Yardımcısı Yüksek Okul Müdürü 

olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını 

tamamlamış bulunanlar 

 

 

1 

 

 

6400 

b) Profesörler 1 5300 

c) Doçentler 1-3 4800 

d) Yardımcı Doçentler 3-5 3600 

e) Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim 

Yardımcıları 

1 

2 

3-7 

3600 

2700 

2300 

                                                           
2 Tutanak No: 29107, Tarihi: 13.02.2007 
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12 inci maddesinde Üniversite Ödeneği: 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek 

gösterge dahil) tutarının; 

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan,  

Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile  

Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara %245'i, 

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %215'i, 

3) Doçent kadrosunda bulunanlara %175'i, 

4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %165'i 

5) Diğer Öğretim elemanlarından; 

 a) Birinci dereceden aylık alanlara %130'u, 

 b) İkinci dereceden aylık alanlara  %117'si, 

 c) Üçüncü dereceden aylık alanlara %110'u, 

 d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara %104'ü, 

 e) Diğer derecelerden aylık alanlara %98'i, 

Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. 

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde 

görev yapanlara ödenmez.” 

 13 üncü maddesinde İdari Görev Ödeneği:  

“Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, 

Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul 

Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve 

Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. 

Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir. 

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge 

dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10. maddesi 

hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli 

aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı 

ile ilgilendirilir.” 

 Hükümlerine yer verilmiş olup, dikkat edileceği üzere bu maddelerin hiçbirinde MYO 

müdürleri ayrıca anılmamaktadır.  
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 Ancak Sayıştay Temyiz Kurulu kararında3  

“Yüksekokul müdürleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20/b maddesinde 

öngörülen atama usulünün, teşkilatlanma içerisinde yer almayan meslek yüksekokulunun 

müdürleri için de uygulandığı bir durumda; atanma şekli aynı olan ve idareci olarak benzer 

görevleri ifa eden meslek yüksekokulu idarecileri açısından; 2914 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesi gereği ödenen ek gösterge, 12 nci maddesi gereği ödenen üniversite ödeneği, 13 

üncü maddesi gereği ödenen idari görev ödeneği ve 14 üncü maddesi gereği ödenen 

geliştirme ödeneğinde; yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yapılan ödemelerde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.” 

Demek suretiyle YO Müdürleri ile MYO Müdürlerinin özlük haklarının aynı olduğunu karara 

bağlamıştır. 

C. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

             124 sayılı KHK nin 38 inci maddesinde Fakülte ve Yüksekokul idari teşkilatı ve 

görevleri tanımlanmış olup; “Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve 

yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden 

oluşan sekreterlik, fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür.  

             Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve yüksekokullar ile, üniversite 

rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokullarda idari yapı 

aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

 ………. 

               b) Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri 

             1. Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve 

ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler 

biriminden oluşur.  

             2. Bir yüksekokulda, 1'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin 

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 

             3. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun 

idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.”  hükmüne yer verilmiştir. Görüleceği 

üzere KHK sadece YO idari teşkilat ve görevlerini belirlemiş olup, MYO lara ilişkin 

ayrıca bir düzenleme getirmemiştir. 

D. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 

Yönetmeliğin 12 inci maddesinde Yüksekokullar; ”Yüksekokullar, ön lisans veya 

lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim 

kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden 

veya anabilim veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar. 

                                                           
3 Tutanak No: 43820, Tarihi: 06.12.2017 
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a - Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul 

yönetim kuruludur. 

b - Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör 

tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından 

yapılır. Süresi biten müdür yeniden  

atanabilir.  

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en 

çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. 

Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer  

Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda 

olduğu gibidir. 

Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri 

yüksekokul bakımından yerine getirir.  

c - Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki 

bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur. 

d - Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile 

müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç 

öğretim üyesinden oluşur. 

e - Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte 

kurulu ve fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine 

getirirler.”  Düzenlemesi yapılarak MYO ve YO aslında aynı madde içinde tanımlamış 

bulunmaktadır. 

Yönetmelik; Yüksekokullar, ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe 

yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır demek suretiyle 

Yüksekokul tanımın içinde Meslek Yüksek Okulunun da bulunduğunu açık bir şekilde 

hükme bağlamış bulunmaktadır. 

 

E. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı4 

 

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden 

Değerlendirme 

13. 1 no.lu paragrafta da ayrıntılı açıklandığı üzere başvuran, yüksekokullardaki 

müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına sağlanan mali hakların bazılarının meslek 

yüksekokullarındaki müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına sağlanmadığını, bu 

konuda Üniversitelerde farklı uygulamalar olduğunu belirterek eşitsizliğin giderilmesi için 

meslek yüksekokulu yöneticilerinin, yüksekokul idarecilerinin yararlandığı mali haklardan 

yararlandırılması yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmektedir. 

14. Anayasanın 130 uncu maddesinde, yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve 

organları ile işleyişleri ve bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarının kanunla 

düzenleneceği belirtilmiştir. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun 3 

                                                           
4 07/11/2018 tarih ve 18745356-101.07.04-E.18544 sayılı karar 
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üncü maddesinde yüksekokul ve meslek yüksekokulu tanımlanmıştır. Yüksekokul, belirli 

mesleğe yönelik eğitim veren; Meslek Yüksekokulu ise, belirli mesleklere yönelik nitelikli 

insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, 2 yıllık eğitim ile ön lisans derecesi veren bir 

yükseköğretim kurumudur. 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla değişik (ı) bendi ile 

meslek yüksekokulu tanımlanmıştır. Bu tarihten önce bir tanım ayrımına gidilmemiştir. Söz 

konusu Kanunun “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan 

maddelerde üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların organları, organların görevleri, bu 

organlara atanmaya ilişkin kurallara ayrıca yer verilmemiştir.  

15. Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yüksekokullarda görev 

yapacak müdür ve müdür yardımcılarının atanma usul ve esaslarına yer verildiği ancak 

meslek yüksekokulu ayrımı yapılmadığı görülmektedir. 

16. “Meslek yüksekokulu” tanımının 2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü 

maddesine 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesi ile getirildiği ancak 

okulların teşkilatlanması ve idari görevlere atanma şartları ile ilgili olarak ayrı bir düzenleme 

yapılmadığı anlaşılmaktadır. 2011 yılında yapılan değişiklik öncesinde meslek 

yüksekokullarının “Yüksekokul” tanımlaması içinde yer aldığı ve atanma usulleri bakımından 

da yüksekokulların tabi olduğu kurallara tabi olduğu görülmektedir. 

17. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile Yükseköğretim Kanununda yer 

alan öğretim elemanları tanımına giren personelin aylık ve ek göstergeleri, kademe ilerlemesi, 

sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin usul ve 

esaslarını belirlenmektedir. Adı geçen Kanunun 13 üncü maddesinde, idari görev ödeneğinin 

Rektörler, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Enstitü, Yüksekokul ve 

Konservatuar Müdürleri, Bölüm Başkanları, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür 

Yardımcılarına ek gösterge tutarları üzerinden idari görev ödeneği ödeneceği belirtilmiştir. 

Düzenlemede yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcıları arasında bir 

ayrıma gidilmemiştir.  

18. 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde akademik personelin ders yükü ve 

muafiyet durumu düzenlenmiştir. Düzenlemede rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve 

yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğünün olmadığı, başhekimler, dekan 

yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının haftada asgari 

beş saat ders vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 2914 sayılı Kanunun 11 inci 

maddesinde ise ek ders ücretine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 

dördüncü fıkrasında ek ders ücretinin, öğretim elemanlarının unvanlarına göre belirlenmiş 

olan gösterge rakamları üzerinden ödeneceği belirtilmiştir. Ders muafiyeti ve ek ders ücretine 

ilişkin düzenlemelerde de meslek yüksekokulu ve yüksekokul ayrımına gidilmemiştir. 

19. Sayıştay Temyiz Kurulu 17.11.2015 tarih ve 40212 sayılı Kararında; kanun 

koyucunun 6111 sayılı Kanunla meslek yüksekokulu tanımlamasını yaptığını, meslek 

yüksekokullarının teşkilatlanma ve işleyişleri hakkında yeni veya başka bir düzenleme 

getirmediğini, Kanunda var olan "Yüksekokul" tanımlaması altında diğer yüksekokulların 

yanı sıra meslek yüksekokulları için de öngörülmüş ve geçerli olan düzenleme ve kuralların 

korunduğunu, 2914 sayılı Kanunda yer alan kadro ve görev unvanlarında değişiklik 

yapılmadığını, "Yüksekokul Müdürü" unvanının yanı sıra, ayrıca "Meslek Yüksekokulu 

Müdürü" unvanı getirilmediğini, 2914 sayılı Kanunda bütün yüksekokullar; sadece ek 

gösterge hususunda değil, 12 nci maddesinde yer alan "üniversite ödeneği", 13 üncü 

maddesinde yer alan "idari görev ödeneği" gibi diğer bir takım ödemeler hususunda da ortak 

düzenlemeye tabi kılındığını, yüksekokul/meslek yüksekokulu personeli ayrımına 

gidilmediğini belirtmiştir.  

20. 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 

170 inci maddesi ile “meslek yüksekokulu” tanımının getirildiği ancak söz konusu düzenleme 
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dışında gerek 2914 sayılı Kanunda gerekse 2547 sayılı Kanunda meslek yüksekokulları ile 

ilgili yeni hükümler getirilmediği anlaşılmıştır. Dolayısıyla yukarıda ayrıntılı yer verilen mali 

haklar ile ilgili hususlarda yüksekokul ve meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmaktadır. Yargıtay 27.3.1957 tarih ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme 

Kararında, “Kanun hükmünün manasını tayin etmekte ilk esas, metnin meydana geldiği 

sözlerden çıkan manadır ve ancak bu şekilde metne verilmesi gereken mana, hükmün 

kanuna konulmasıyla güdülen gayeye aykırı neticeler doğuracak olduğu takdirde, 

lafızdan çıkan mana yerine, kanunun ruhundan çıkan manaya göre hüküm verilmesi 

gerekir.” ifadesine yer vermiştir. Söz konusu meslek yüksekokulu tanımı ile ilgili 

düzenlemenin getirilmesi ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu idarecileri arasında ayrımın 

yapılmasının öngörüldüğü anlamında yorum çıkarılamayacağı, kanun koyucunun bu amacı 

gütmesi durumunda bu hususu da düzenleyeceği, Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında da bu 

durumun belirtildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer 

verilen “Meslek Yüksekokulu” tanımına dair hükmün gerek lafzından gerek ruhundan 

idarecilere tanınan haklarda da ayrıma gidildiği sonucuna varılamayacağı 

değerlendirilmektedir. Zira söz konusu ayrımın ancak Kanunda ayrıca düzenlenebilmesi 

durumunda geçerli olabileceği sonucuna varılmaktadır. 

21. İdarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı 

birlikte değerlendirildiğinde; Üniversitelerde uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla; 

yüksekokullardaki müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına sağlanan idari görev 

ödeneği, ders yükü muafiyeti/indirimi ve ek ders ücreti haklarının meslek yüksekokullarındaki 

müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına da sağlanması hususunda gereğini yapmak 

üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına tavsiye kararı verilmesi yönünde başvuranın 

talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmaktadır.  

 

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme 

22. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin “İyi Yönetim İlkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; 

söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde; Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı'nın başvuru kapsamında Kurumumuzun bilgi ve belge talebine süresi içinde cevap 

vermediği anlaşılmış olup idarenin bundan böyle bu hususa özen göstermesi önerilmektedir. 

 

 Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yukarıda yer alan gerekçelerle 

“Üniversitelerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; Yüksekokullardaki müdür, müdür 

yardımcısı ve bölüm başkanlarına verilen idari görev ödeneği, ders yükü muafiyeti/indirimi ve 

ek ders ücreti haklarının Meslek Yüksekokullarındaki müdür, müdür yardımcısı ve bölüm 

başkanlarına da verilmesi hususunda gereğini yapmak üzere YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

BAŞKANLIĞI’NA TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; YÜKSEKÖĞRETİM 

KURULU BAŞKANLIĞI tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin, otuz gün içinde 

Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna” karar verilmiş bulunmaktadır. 

 

 3. SONUÇ 

  MYO müdür ve müdür yardımcılarının özlük haklarının değerlendirmesini yapabilmek 

için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 124 

sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 
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Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat 

Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin,  incelenmesi sonucunda; 

Her ne kadar 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde Yüksekokul ve MYO ayrı ayrı 

tanımlanmış olsa da Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12 inci maddesinden 

de açıkça anlaşılacağı üzere aslında Yüksekokul tanımı kendi içinde MYO tanımını da 

yapmaktadır. Yani kanun koyucunun iradesinin bu yönde olduğu 2547 sayılı Kanun, 2914 

sayılı Kanun ve 124 sayılı KHK’ de sadece Yüksekokulun; 

 Teşkilatlanması, 

 Müdür ve müdür yardımcılarının atanması, 

 İdari yapılarının oluşturulması, 

 

Tanımlanmış olup, MYO için ayrıca bir düzenleme getirilmemiştir.  

 

Evet, burada MYO müdür ve müdür yardımcılarının 2914 sayılı Kanunun 5, 12 ve 13 

üncü maddelerinde belirtilmediği gerekçesi ile bunların YO müdürlerinin yararlandığı özlük 

haklardan yararlanamayacağını söylemeden önce cevaplanması gereken soru şudur; üniversite 

bünyesinde yer alan MYO lar akademik ve idari teşkilatlanmasını ve karar mekanizmalarını 

kanuna aykırı olarak mı yürütmektedirler? 

Bu soruya verilecek olan cevap, aynı zamanda MYO müdür ve müdür yardımcılarının 

özlük haklarına ilişkin olarak verilecek cevabı da bizlere gösterecektir. 

Üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren MYO lar kanun koyucu tarafından YO gibi 

değerlendirilmek suretiyle mevzuat düzenlemesi yapılmıştır. “2914 sayılı Kanunda 

yüksekokullar; sadece ek gösterge hususunda değil, 12. maddesinde “üniversite ödeneği”, 

13. maddesinde “idari görev ödeneği” gibi diğer bir takım ödemelerde de aynı şekilde 

düzenlenmiş, yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemiştir.”5 

Mevcut düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğünün MYO müdür ve müdür yardımcılarının özlük haklarına yönelik 

olarak 07.07.2015 tarih ve 6336 sayılı yazıları ile verilen görüşün uygulanması fiilen mümkün 

olmayıp, uygulanması halinde ise üniversitelerin hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaları 

kaçınılmaz olacaktır. 

                                                           
5 Tutanak No: 43820, Tarihi: 06.12.2017 


