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İlgi: 20.10.2014 tarihli ve 39100815/841-2550 sayılı yazınız. 

Niğde Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi iken, 
29.09.2014 tarihli ve 187434 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile İliniz İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü emrinde boş bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca bir yıl süreyle görevlendirilen, İl 
Kültür ve Turizm Müdür Vekili …………..’ya 657 Sayılı Kanunun 86 inci maddesi uyarınca 
vekalet ücreti ödemesi hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği ilgi yazınız ve eki 
belgeler incelenmiştir. 

 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesinde; “Öğretim elemanları; 

ilgili kuramların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun 
görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kuramlarınca 
yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun 
bulunduğu yükseköğretim kuramlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam 
eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp 
Kuramımda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner 
sermayeden yararlanamaz. 

 
Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kuramlarından 

alacakları aylık ve ödeneklerin yanı sıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için 
birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge 
rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili 
bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. 
Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner 
sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kuramca bu ödeme 
dışında başkaca bir ödeme yapılmaz.” denilmektedir. 

 
Söz konusu kanunun 38 inci maddesine göre, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 

görev yapan Genel Müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere bakan tarafından tespit edilecek miktarı net 
olarak ikinci görev aylığı olarak alması, bunların dışında çalıştığı süreler için 657 Sayılı 
Kanun uyarınca ayrıca bir vekâlet ücreti ödemesinde bulunulmasının mümkün olmayacağı 
mütalaa edilmektedir. 
 




