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Doküman Türü 
☒ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☐ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 7243 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu:  

Madde 8 –(Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden görev süreleri 

sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayında yapılır ve atanan üyeler seçimi 

izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu:  

Madde 8 –(Ek fıkra: 17/8/1983 - 2880/4 md.) Yükseköğretim Denetleme 

Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül 

ayında yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve 

başlarlar. 

Doçentlik ve atama  

 Madde 24 –  

a) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre 

yılda iki kez yapılır. 

b) Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve 
çalışmalarını değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel 
raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken 
geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek 
üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. 
Değerlendirmeye esas alınan bu raporların birer örneği, yayın ve 
çalışmaların inceleme sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya 
gönderilir. 

Doçentlik ve atama  

 Madde 24 –  

a) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre 

yılda “en az” iki kez yapılır. 

b) Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve 

çalışmalarını değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel 

raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken 

geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek 

üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. “Jüri 

üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu 

ilgililere elektronik ortamda erişime açılır ve bu bilgiler, erişime açıldığı 

tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.” 

Öğretim görevlileri:  

Madde 31 – Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu 

Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi 

bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim 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 

Öğretim görevlileri:  

Madde 31 – Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu 

Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi 

bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve 

uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile 

tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. 

“Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 



 

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ FORMU 

Doküman No FRM-0376 

Yayın Tarihi 15.04.2020 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

 

 

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN Telefon 
İnternet Adresi 

E-Posta 

: 
: 
: 

0378 223 55 00 
www.bartin.edu.tr 
info@bartin.edu.tr 

Sayfa 2 / 25 

 

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0) 

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. 

Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile 

atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim 

üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı 

usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden 

sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama 

usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde 

sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir. 

uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim 

görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak şartı aranır.” Öğretim görevlileri, ilgili yönetim 

kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı 

bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile 

öğretim üyesi, “araştırma görevlisi” ve öğretim görevlisi kadrolarına 

atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli 

olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri 

en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya 

başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar 

görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi 

sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları 

mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile 

meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi 

atanabilir. 

Araştırma görevlileri  

Madde 33 –Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan 

araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca 

verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. Bunlar ilgili anabilim 

veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, 

yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine 

rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile 

atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar 

aynı usulle yeniden atanabilirler. 

Araştırma görevlileri  

Madde 33 –Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan 

araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca 

verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. “Araştırma görevlisi 

kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci 

günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.” Bunlar ilgili 

anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, 

enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine 

rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile 

atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar 

aynı usulle yeniden atanabilirler. 

MADDE 36- 

(3) Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı 

olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim 

MADDE 36- 

(3) Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı 

olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim 
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kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim 

görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ancak 

yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan 

öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez. 

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya 

Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit 

edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma 

görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun 

görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen 

araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada 

on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar 

çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, 

gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir. 

kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim 

görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ancak 

yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan 

öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez. 

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya 

Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit 

edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan “22/02/2018 

tarihli 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 

üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler de dahil olmak üzere 

uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile” araştırma 

görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun 

görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen 

“uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile” araştırma 

görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate 

kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar 

çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, 

gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir. 

Madde 44 –  

c. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun 

olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için 

iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş 

derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse 

kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre 

öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara 

ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları 

dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak 

için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde 

Madde 44 –  

c. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun 

olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için 

iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş 

derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse 

kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre 

öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara 

ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları 

dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak 

için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde 
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başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları 

sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına 

göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını 

yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler 

dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya 

aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız 

sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak 

kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci 

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, 

sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık 

öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu 

sürelerle kısıtlı değildir. 

başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları 

sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına 

göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını 

yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler 

dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya 

aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız 

sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak 

kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci 

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, 

sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık 

öğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi ve her 

dönem başında kaydını yenilemesi koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir. 

Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem bu koşulları yerine 

getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.  

Madde 53 – a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve 

bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin “ve 53/Ç maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim 

elemanlarının”; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu 

müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü 

ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan 

uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama 

araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya 

sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir. 

b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim “elemanlarına” 

memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, 

kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması 

veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma 

ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. 

Madde 53 – a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve 

bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin “ve 53/Ç maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim 

elemanlarının”; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu 

müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü 

ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan 

uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama 

araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya 

sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir. 

b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim “elemanlarına” 

uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten 

kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten 

kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden 

çıkarma cezalarıdır. 
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(1) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki 

kamu görevlileri için uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

 

a) Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak 

zamanında yerine getirmemek. b) Maiyetindeki elemanların 

yetiştirilmesinde özen göstermemek.  

c) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda 

destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını 

belirtmemek. 

 

 

Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel 

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu 

iş sözleşmesine tabidir. Memurlar hakkında ise 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanır.  

 

(1)Uyarma: Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında daha 

dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını 

gerektiren fiiller şunlardır: 

a)Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek,  

b)Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda 

destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını 

belirtmemek. 

c)Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, 

kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. 

d)Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak. 

(2) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu 

görevlileri için kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

a) Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz 

olarak zamanında yerine getirmemek.  

b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders 

vermek.  

c) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, 

yırtmak veya tahrif etmek.  

d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri 

kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya 

kullandırmak. 

e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek. 

(2) Kınama: Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında kusurlu 

olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiiller 

şunlardır: 

a) Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz 

olarak zamanında yerine getirmemek.  

b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders 

vermek.  

c) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, 

yırtmak veya tahrif etmek.  

d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri 

kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya 

kullandırmak. 

e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek. 
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f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik 

araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak. 

g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 

sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak. 

h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında 

katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda 

yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.  

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken 

izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.  

j) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine 

aykırı çalışmalarda bulunmak.  

k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak 

muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma 

yükümlülüğüne uymamak. 

l) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel 

araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.  

m) İçeriği itibarıyla şiddet “, terör ve” nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, 

bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak “veya bunları 

kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek” 

 n) Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya 

siyasi parti propagandası yapmak. 

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik 

araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak. 

g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 

sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak. 

h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında 

katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda 

yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.  

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken 

izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.  

j) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine 

aykırı çalışmalarda bulunmak.  

k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak 

muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma 

yükümlülüğüne uymamak. 

l) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel 

araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.  

m) İçeriği itibarıyla şiddet “veya” nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve 

benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak “veya bunları teşhir etmek 

yahut kurumların herhangi bir yerine asmak” 

 n) Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya 

siyasi parti propagandası yapmak. 

Devamına Ek Bent Ekleme 

(Kınama cezalarına eklenmiştir.) 

o) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, 

kusurlu davranmak. 

p) Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek. 

r) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. 
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s) Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde 

kullanmak, kaybetmek veya kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar 

vermek. 

t) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak 

ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak. 

u) Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu kurul ve toplantılara 

izinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde birden fazla katılmamak. 

(3) Aylıktan veya ücretten kesme: “Devlet yükseköğretim kurumlarında 

brüt” aylıktan; “vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt” ücretten bir 

defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. “657 

sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu 

görevlileri için aylıktan” veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller 

şunlardır: 

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 

organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde 

organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı 

yaymak.  

b) Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve 

kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.  

c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.  

d) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve 

bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin 

gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.  

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, 

imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak. 

 f) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar 

olarak sunmak.  

g) Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde 

ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda 

(3) Aylıktan veya ücretten kesme: Brüt aylıktan “veya” ücretten bir defaya 

mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. “Aylıktan”  

veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 

organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde 

organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı 

yaymak.  

b) Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve 

kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.  

c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.  

d) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve 

bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin 

gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.  

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, 

imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak. 

 f) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar 

olarak sunmak.  

g) Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde 

ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda 

yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar 

olarak sunmak. 
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yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar 

olarak sunmak. 

h) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan 

kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir 

biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda 

eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini 

yazarlar arasına dâhil ettirmek.  

ı) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.  

j) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir 

kısmına kasten girmek veya orada kalmak. 

h) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan 

kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir 

biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda 

eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini 

yazarlar arasına dâhil ettirmek.  

ı) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.  

j) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir 

kısmına kasten girmek veya orada kalmak. 

k)Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel 

araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak. 

l)Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek. 

m)Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek.  

n)Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve 

benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri 

kullanmak veya kullandırmak. 

o)Yasaklanmış her türlü yayını basmak, çoğaltmak veya teşhir etmek. 

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: 

Devlet yükseköğretim kurumlarında “bulunulan kademedeki 

ilerlemenin”, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında 

durdurulması; “vakıf yükseköğretim kurumlarında” ise fiilin ağırlık 

derecesine göre üç ila altı ay süreyle “brüt ücretten 1/4 ila 1/2” arasında 

kesintiye gidilmesidir. “657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu 

Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kademe ilerlemesinin 

durdurulması” cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

 

 

a) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya 

sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.  

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: 

Devlet yükseköğretim kurumlarında “görev yapan aylıklı öğretim 

elemanlarının bulundukları kademedeki ilerlemelerin,” fiilin ağırlık 

derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; “vakıf yükseköğretim 

kurumları öğretim elemanlarının” ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila 

altı ay süreyle “brüt ücretinden 1/30 ila 1/8” arasında kesintiye 

gidilmesidir. “Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla 

ücretten kesme” cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

a) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya 

sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.  
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b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her 

ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya 

öğrencilerden borç para istemek veya almak. c) Kamu hizmetlerinin 

yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak.  

d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi 

öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri 

eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak; 

öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu 

maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.  

e) Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, 

personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı 

açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel 

hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak. 

 f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik 

araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle 

kişilere zarar vermek.  

g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri 

kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, 

araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi 

göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda 

araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.  

h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef 

tutan davranışlarda bulunmak. 

 ı) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak 

b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her 

ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya 

öğrencilerden borç para istemek veya almak.  

c) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde 

bulunmak.  

d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi 

öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri 

eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak; 

öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu 

maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.  

e) Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, 

personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı 

açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel 

hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak. 

 f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik 

araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle 

kişilere zarar vermek.  

g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri 

kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, 

araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi 

göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda 

araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.  

h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, “görevin gereklerine aykırı 

davranmak suretiyle”  kişilerin yarar veya zararını hedef tutan 

davranışlarda bulunmak. 

 ı) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak 

j) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükseltmelerde ayrı 

yayınlar olarak sunmak. 
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k) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek. 

l) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. 

m) İlgili kanunların tanıdığı istisnalar dışında ticaret yapmak, 

yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak. 

n) Görevi gereği öğrendiği ve gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri 

açıklamak. 

o) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmetten 

yararlananlara hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek. 

(5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir 

daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. 

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, 

başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini 

bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya 

tamamen kendi eseri gibi göstermektir. 

5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha 

atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite 

öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren filler şunlardır: 

a) Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri veya eserleri bilimsel 

kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen 

kendisine ait gibi göstermek. 

b) Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket 

uygulama, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen 

katkılar dışında kişisel emek ve birikime dayanmayan, başkaları 

tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve 

çalışmalar kullanmak. 

c)Özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek. 

(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf 

yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha 

atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. “657 sayılı Kanundaki 

fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için 

kamu” görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

a) Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri 

desteklemek.  

b) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya 

öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.  

(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf 

yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha 

atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. Kamu görevinden 

çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

a) Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, bu örgütlerle eylem 

birliği içerisinde olmak veya yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını 

bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak. 

b) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya 

öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.  
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c) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve 

derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. 

c) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve 

derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. 

c. Ceza soruşturması usulü: 

(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve “rektörlerin 1609 sayılı Bazı 

Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve 

Muhakeme Usulüne Dair Kanun” kapsamına giren suçlarından dolayı 

yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda belirtilen ceza kovuşturması 

usulü tatbik edilir. Bunlar dışında kalan tüm görevliler için 1609 sayılı 

Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve 

Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümleri uygulanır.  

“1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında 

Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun” kapsamına giren suçlarından 

dolayı kanuni kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim Kurulu üyeleri 

ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların 

memurları (Üniversitelerarası Kurul memurları dahil) hakkında 

Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite yöneticileri ve öğretim 

elemanları ile memurlar hakkında üniversite rektörlerinden alınır. 

(8) Bu Kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin 

Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

c. Ceza soruşturması usulü: 

(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve “rektörler hakkında 19/04/1990 

tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”  kapsamına giren suçlarından dolayı 

yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda belirtilen ceza kovuşturması 

usulü tatbik edilir. Bunlar dışında kalan tüm görevliler için 1609 sayılı 

Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve 

Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümleri uygulanır.  

“3628 sayılı Kanun” kapsamına giren suçlarından dolayı kanuni 

kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların 

memurları (Üniversitelerarası Kurul memurları dahil) hakkında 

Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite yöneticileri ve öğretim 

elemanları ile memurlar hakkında üniversite rektörlerinden alınır. 

 

(8) Bu Kanunda yer almamış hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanır.  

Disiplin kurullarının teşekkülü 

Madde 53/E- Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.  

Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu 

üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye 

başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı 

zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin 

kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin 

kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en 

yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en 

Disiplin kurullarının teşekkülü 

Madde 53/E- Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.  

Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur.  Üniversiteye 

bağlı birimlerin yönetim kurulları disiplin kurulu olarak görev yapar. 

Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin kurulu; akademik personel ve 

daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için 

Rektör Yardımcısının Başkanlığında üniversite yönetim kurulunca her 

takvim yılı başında belirlenen profesör unvanlı dört öğretim üyesinden, 
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kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim 

görevlisi başkanlık eder. 

memurlar için ise Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ve 

Personel Daire Başkanından oluşur. 

İtiraz:  

Madde 53/F-  

Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır:  

a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu 

birimin disiplin kuruluna, dekanlar için üniversite disiplin kuruluna, 

rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için 

Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir. 

İtiraz:  

Madde 53/F-  

Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır: 

a)Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, ilgilinin görevli olduğu 

birimin disiplin kuruluna, Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama 

cezalarına karşı üniversite disiplin kuruluna, rektörler ve bağımsız 

vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna 

yapılabilir. Cezayı veren disiplin amiri disiplin kurullarına katılamaz. 

Bu halde ilgili disiplin kuruluna, üyelerden en yüksek unvanlı öğretim 

üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en 

kıdem üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim 

görevlisi başkanlık eder. 

Döner sermaye  

Madde 58 – (4) Bilimsel araştırma projelerinin seçilmesi, uygulanması ve 

izlenmesi ile ödeneklerin kullandırılması, genel hükümlerin ön ödemelere 

ilişkin sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın avans verilmesi ve bu avansın 

mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döner sermaye  

Madde 58 – (4) Bilimsel araştırma projelerinin seçilmesi, uygulanması ve 

izlenmesi, “ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen 

projelere, toplam proje bedelinin yüzde otuzunu aşmamak kaydıyla 

kaynak aktarımı, proje değerlendirilmesini yapacak uzmanlara 10.000 

gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutarı geçmemek üzere ödenecek ücretin belirlenmesi” ibaresi ile 

ödeneklerin kullandırılması, genel hükümlerin ön ödemelere ilişkin 

sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın avans verilmesi ve bu avansın 

mahsubuna dair usul ve esaslar “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve 

Bütçe Başkanlığının” uygun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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Döner sermaye  

Madde 58 –  

(f) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına 

bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner 

sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. 

Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 

600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için 

yüzde 200’ünü geçemez. 

Döner sermaye  

Madde 58 –  

(f) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına 

bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner 

sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. 

Bu kimselere döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, 

teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi 

gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, 

yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. 

Ek Madde 8 – 

Vakıfca kurulacak yüksekögretim kurumlarındaki akademik organlar, 

Devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve 

onların görevlerini yerine getirir. Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet 

yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin 

aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya 

disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim 

kurumlarında görev alamazlar. 

 

Ek Madde 8 – 

Vakıfca kurulacak yüksekögretim kurumlarındaki akademik organlar, 

Devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve 

onların görevlerini yerine getirir. Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet 

yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin 

aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya 

disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim 

kurumlarında görev alamazlar. 

Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, 

unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret 

tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet 

yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında 

ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı 

kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır. 
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Ek Madde 9 – 

 Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim esasları, öğretim 

süreleri ve öğrenci hakları ile ilgili hususlar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Ek Madde 9 – 

 Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim esasları, öğretim 

süreleri ve öğrenci hakları ile ilgili hususlar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Vakıf yükseköğretim kurumları, önlisans, lisans, tezli yüksek lisans ve 

doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören 

öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına 

sahip en az yüzde onbeşi kadar öğrenciyi, söz konusu programın 

öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlüdür. Bu 

öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin herhangi bir ücret 

talep edilmez. Tezli yüksek lisans, doktora, özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alan programlarda en yüksek yerleştirme puanı sıralaması 

dikkate alınır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

Ek Madde 11 –  

Yapılan denetimler sonucu faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren 

durumlar tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları ile kurucu vakıflarına 

kayyım atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, 

Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılır. Bu durum, ilgili vakıf yükseköğretim 

kurumunun kuruluş kanununun yürürlükten kaldırılmasının sağlanması 

için Yükseköğretim Kurulu tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir. “Bu 

şekilde faaliyet” izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 

öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversiteye veya 

belirlenecek bir Devlet üniversitesine intikal ettirilir. 

 

 

 

 

 

 

Ek Madde 11 –  

(3) Yapılan denetimler sonucu faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren 

durumlar tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları ile kurucu vakıflarına 

kayyım atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, 

Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılır. Bu durum, ilgili vakıf yükseköğretim 

kurumunun kuruluş kanununun yürürlükten kaldırılmasının sağlanması 

için Yükseköğretim Kurulu tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir. 

“Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılması, kurucu 

vakfın tüzel kişiliğini etkilemez.” “Faaliyet” izni kaldırılan vakıf 

yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler Yükseköğretim Kurulu 

tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir Devlet üniversitesine 

intikal ettirilir. “Öğrenciler, bursluluk durumu gözetilmek şartıyla 

eğitim-öğretim ücretlerinin garantör üniversiteye ödemeye devam 

eder.” 

(9) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu adına, mülkiyeti 

Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
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(10) Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak 

durdurulması hâlinde durdurulma süresince, kurumun idaresi, eğitim ve 

öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulunca 

garantör üniversiteye veya belirlenecek bir Devlet yükseköğretim 

kurumuna verilir. Bu vakıf yükseköğretim kurumunun kurucu vakfının 

yönetim organı başkan ve üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli 

heyet başkanı, üyeleri ve tüm yöneticilerinin görevleri, faaliyet izninin geçici 

olarak durdurulması kararı ile birlikte sona erer. Bu kurucu vakfa, 

Yükseköğretim Kurulu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi 

üzerine yetkili mahkeme tarafından kayyım atanır. Mahkeme tarafından 

kayyım atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

yönetilir. 

 

taşınmazlara ilişkin tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanma 

izinleri iptal edilir ve bu taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar 

aynı amaçla garantör üniversiteye tahsis edilir. 

(10) Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak 

durdurulması hâlinde durdurulma süresince, kurumun idaresi, eğitim ve 

öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulunca 

garantör üniversiteye veya belirlenecek bir Devlet yükseköğretim 

kurumuna verilir. Bu vakıf yükseköğretim kurumunun kurucu vakfının 

yönetim organı başkan ve üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli 

heyet başkanı, üyeleri ve tüm yöneticilerinin görevleri, faaliyet izninin geçici 

olarak durdurulması kararı ile birlikte sona erer. Bu kurucu vakfa, 

Yükseköğretim Kurulu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi 

üzerine yetkili mahkeme tarafından kayyım atanır. Mahkeme tarafından 

kayyım atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

yönetilir. Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılması 

halinde, kurucu vakfa atanan kayyımın görevi sona erer. 

 Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel ve kısa vadeli borçlarını, 

toplam yıllık eğitim ve öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla 

ödeme imkanının bulunmadığının Hazine ve Maliye Bakanlığının 

görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla tespit edilmesi halinde, 

faaliyet izni geçici olarak durdurulur. 

(11) Faaliyet izni geçici olarak durdurulan vakıf yükseköğretim 

kurumunun, eğitim-öğretim faaliyetleri için mülkiyetinde yeterli 

taşınmazı bulunmadığının veya mevcut malvarlığıyla eğitim-öğretim 

faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin garantör üniversite tarafından 

tespiti ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanması halinde, üçüncü fıkra 

uyarınca faaliyet izni kaldırılır.  
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Ek Madde 18 – 

Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarının giderlerine 

katkıda bulunmak amacıyla; bütçede yer alan ödenekle sınırlı olmak üzere, 

ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğretim Kurulunun 

görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca 

Devlet yardımı yapılır.  

Yapılacak Devlet Yardımı: Devlet yükseköğretim kurumlarına o yıl tahsis 

edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesiyle elde 

edilen tutarın, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan örgün öğrenci 

sayısıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarın %30’unu geçemez. Ancak, 

bu miktarın üniversitelere dağıtımı: öğrenci seçme ve yerleştirme 

sisteminde kullanılan sayısal (% 50), sözel (% 20) ve eşit ağırlıklı (% 30 ) 

puan türlerinin parantez içinde gösterilen ağırlıklar uygulanarak, 

üniversitenin toplam örgün öğrenci sayısına göre yapılır. Yükseköğretim 

Kurulu bu oranları yarısına kadar yükseltmeye veya eksiltmeye yetkilidir. 

En az iki yıl eğitim-öğretim yapmış olan vakıf üniversiteleri Devlet yardımı 

almak amacı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. 

 Vakıf yükseköğretim kurumlarına Devlet yardımının yapılabilmesi için bu 

kurumların;  

a)En az iki eğitim-öğretim yılını tamamlamış olması,  

b) Öğrencilerin en az %15’ine eğitim-öğretim masraflarını karşılayacak 

düzeyde tam burs vermesi,  

c) Öğrenci alınan her lisans programı için, öğretim üyesi yetiştirmek 

amacıyla, vakıf üniversitelerince seçilerek Yükseköğretim Kurulu tarafından 

yurt içinde veya yurt dışında belirlenen üniversitelere yerleştirilen ve 

izlenen doktora öğrencilerine, kontenjanı 50’ye kadar olan programlar için 

bir öğrenciye, 50 ile 100 arasında olan programlar için iki öğrenciye ve 

kontenjanı 100’den fazla olan programlar için üç öğrenciye eğitim-öğretim 

ve diğer masraflarını karşılayacak düzeyde burs vermesi veya 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
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üniversitelerin bu doktora öğrencilerinin sayısı kadar, yurt dışında yerleşik 

Türk uyruklu öğretim üyesini en az bir eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam 

gün statüsünde çalıştırdığını Yükseköğretim Kuruluna belgelemesi,  

d) Üniversitelerin lisans düzeyindeki örgün öğretim programlarında en az 

bir eğitim öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalışan (kısmi statüde 

görevli, ek ders veya diğer üniversitelerden görevlendirme suretiyle 

çalışanlar hariç) öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının, bu esasa göre 

hesaplanan tüm Devlet üniversitelerinin öğretim üyesi başına düşen öğrenci 

sayısının ortalamasına eşit veya daha az olması,  

e) Üniversitelerarası Kurulca görevlendirilen komisyonca yapılacak 

değerlendirme sonucunda; bir önceki yıl sonu itibariyle tespit edilen 

tanınmış bilimsel dergilerde, üniversitede en az bir eğitim-öğretim yılı 

sözleşmeli tam gün statüsünde çalışan (kısmi statüde görevli, ek ders veya 

diğer üniversitelerden görevlendirme suretiyle çalışanlar hariç) öğretim 

üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından, bu esasa göre sıralanan tüm 

Devlet üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması, 

f) Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde sayısal, sözel ve eşit ağırlığa 

göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca o yıl yerleştirilen 

örgün öğretim öğrencileri arasında ilk % 5’e giren öğrenci almış olması ve 

üniversitenin örgün öğretim programlarına o yıl yerleştirilen toplam 

öğrenci sayısı ile her bir puan türünün ikinci fıkrada belirtilen göreceli 

önemini yansıtan ağırlıkları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, bu 

esasa göre sıralanan tüm Devlet üniversitelerinin ilk yarısına girmesi,  

(1) Şartlarından asgari (a), (b), (c) ve (d) bentlerini yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Buna göre, ikinci fıkrada belirtilen miktarın; 

 – (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan tüm şartları yerine getiren 

vakıf yükseköğretim kurumlarına tamamına kadar,  
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– Asgari şartlardan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin yanı sıra (e) veya (f) 

bentlerinden birini yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına % 

80’ine kadar,  

– Sadece asgari şartları yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına % 

60’ına kadar, Devlet yardımı verilir. Asgari şartları yerine getiremeyen vakıf 

yükseköğretim kurumlarına Devlet yardımı yapılmaz.  

Bu maddede belirtilen azami ve asgari düzeyler arasında yer alan vakıf 

yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım miktarı Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme esas alınmak suretiyle Maliye 

Bakanlığı tarafından tespit edilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına 

yapılacak yardım her yılın en geç Ekim ayı sonuna kadar iki eşit taksit 

halinde ödenir.  

Yardım alan vakıf yükseköğretim kurumu her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir 

önceki yılın gelir ve giderlerini Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

Yükseköğretim Kuruluna göndermek zorundadır. 

 Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak vakıf yükseköğretim 

kurumlarından her türlü belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde merkez 

denetim elemanları vasıtasıyla denetim ve inceleme yaptırmaya Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı  

Ek Madde 34- Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma 

merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde 

bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki 

projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi 

sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile 

giderleri döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için 

ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası 

araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel 

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı  

Ek Madde 34- Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma 

merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde 

bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki 

projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi 

sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile 

giderleri döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için 

ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası 

araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel 
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sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı kadrosu 

sayısının %5’i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş olmak, 

memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı 

vermez.  

Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, sözleşme örneği, 

sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 

40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenir. Bunlara, diğer mevzuatta aksine hüküm bulunsa dahi, 

bu maddede öngörülen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme 

yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. 

sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı kadrosu 

sayısının %5’i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş olmak, 

memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı 

vermez.  

Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, sözleşme örneği, 

sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 

60000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenir. Bunlara, diğer mevzuatta aksine hüküm bulunsa dahi, 

bu maddede öngörülen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme 

yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. 

Araştırma görevlisi istihdamı  

Ek Madde 38- Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına 

atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin 

birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan 

doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si 

doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların 

senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 

performansa dayalı kriterler çerçevesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına 

atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik 

eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına 

atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında 

farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde 

kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir 

yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim 

süreleri için mecburi hizmet yüklenemez. 

 

Araştırma görevlisi istihdamı  

Ek Madde 38- Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına 

atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin 

birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan 

doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si 

doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların 

senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 

performansa dayalı kriterler çerçevesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına 

atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik 

eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına 

atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında 

farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde 

kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir 

yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim 

süreleri için mecburi hizmet yüklenemez. 

50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre 

araştırma görevlisi kadrolarına atanıp,  doktora veya diş 

hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 
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sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadroları ile ilişikleri 

kendiliğinden kesilir. Bu kapsamda atanıp tezli yüksek lisans eğitimini 

tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişkileri en 

fazla altı süreyle devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet 

yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimine başlayamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla 

ilişikleri kendiliğinden kesilir. 

Ek Madde Eklenmesi EK MADDE 42-  Vakıf yükseköğretim kurumları, her yıl, öğrenci gelirleri 

toplamının %2’sini bir kamu bankasında kendi adına açılan vadeli bir 

hesaba söz konusu vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin 

geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin 

eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla teminat kaynağı olarak aktarır. 

Düzenli olarak aktarılacak ödemelerin toplamı, ilgili vakıf 

yükseköğretim kurumunda kayıtlı tüm öğrencilerin mezun olabilmeleri 

için gerekli eğitim ücretine ulaştığında aktarım durdurulur. Bu hesap, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından izlenir 

ve ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak 

durdurulması veya kaldırılması halinde hesapta biriken tutar, 

öğrencilerin eğitimlerinin tamamlatılması dışındaki başkaca amaçlar 

için kullanılamaz. Faaliyet izni geçici olarak durdurulan veya kaldırılan 

vakıf yükseköğretim kurumları ve alacaklılar, söz konusu hesapta 

biriken kaynak üzerinde hiçbir hak talep edemez. Teminat kaynağı 

olarak yatırılan bu hesabın işleyişine dair usul ve esaslar ile 

uygulaması, izlenmesi ve diğer hususları Hazine ve Maliye Bakanlığının 

görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 

Ek Madde Eklenmesi EK MADDE 43- Yükseköğretim Kurulunca, devlet yükseköğretim 

kurumlarında kalkınma planları hedefleri doğrultusunda bilimsel ve 

teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte Ar-Ge faaliyetleri için bir 
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koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla 

yükseköğretim kurumunun işbirliği ile ortak uygulama ve araştırma 

merkezi kurulabilir. Aynı ad, görev ve misyonla kurulacak ortak 

uygulama ve araştırma merkezi sayısı ikiden fazla olamaz. 

Ortak uygulama ve araştırma merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin 

usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Ek Madde Eklenmesi EK MADDE 44- Açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının 

döner sermaye işletmelerinin açık öğretim fakültelerine ait alt 

hesaplarında oluşan gelirler münhasıran bu faaliyetlerin gerektirdiği 

giderlerde kullanılır ve bu hesaplarda üçer aylık dönemler itibarıyla 

oluşacak gelir fazlalarının yüzde 80’i her üç ayda bir izleyen ayın 

onbeşine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı muhasebe birimine 

aktarılır. Aktarılan bu tutar,  Başkanlık bütçesinin (B) işaretli cetveline 

öz gelir, (A) işaretli cetveline ödenek kaydedilir ve Devlet yükseköğretim 

kurumlarına kaynak aktarmak suretiyle doktoralı bilim insanı ve 

araştırmacı yetiştirilmesi için kullanılır. Devlet üniversitelerinde 

bulunan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli 

alanlarda yapılan doktora programlarındaki öğrencilere 5102 sayılı 

Kanuna tabi olmaksızın burs verilebilir. Bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 

Başkanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenir.  

GEÇİCİ MADDE 55-  

30 uncu maddede öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, 1/3/2006 

tarihli ve 5467 sayılı, 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı, 22/5/2008 tarihli ve 

5765 sayılı kanunlarla kurulan Devlet üniversitelerinde görev almaları 

GEÇİCİ MADDE 55-  

30 uncu maddede öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, 1/3/2006 

tarihli ve 5467 sayılı, 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı, 22/5/2008 tarihli ve 

5765 sayılı kanunlarla kurulan Devlet üniversiteleri ile “Kafkas 

Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde” görev 
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şartıyla yetmişbeş yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu uygulama, 31 Aralık 2020 

tarihine kadar devam eder. 

almaları şartıyla yetmişbeş yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu uygulama, “31 

Aralık 2025” tarihine kadar devam eder. 

Geçici Madde Eklenmesi GEÇİCİ MADDE 81- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 44 üncü maddede 

yapılan değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 

uygulanır.  

5682 SAYILI PASAPORT KANUNU 

Madde 14 – A) Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece 

kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli 

Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek 

suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu 

görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye 

başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden 

başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere 

gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile 

ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı 

aranmaz. 

5682 SAYILI PASAPORT KANUNU 

Madde 14 – A) Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece 

kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli 

Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek 

suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu 

görevlileri “,vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 

15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri” ile birinci derece kadro ile 

emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport 

verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya 

kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 

üyeleri “ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim 

üyeleri” için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin 

bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. 

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 

Madde 43 – İlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni 

öğretim yılının başına kadar sürer.  

a) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu 

iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında 

yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla 

yükümlüdürler.  

c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini 

ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar. 

Yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ FORMU 

Doküman No FRM-0376 

Yayın Tarihi 15.04.2020 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

 

 

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN Telefon 
İnternet Adresi 

E-Posta 

: 
: 
: 

0378 223 55 00 
www.bartin.edu.tr 
info@bartin.edu.tr 

Sayfa 23 / 25 

 

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0) 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa Ek Madde Eklenmesi IX- Öğretmenlerin izin ve tatilleri 

MADDE 50/A- Öğretmenler, yaz tatilleri içinde aralıksız iki ay 

izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil 

zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara 

katılmakla yükümlüdürler.  

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci 

tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç 

duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu 

durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.  

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal 

afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 

iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi 

programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz 

tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim 

Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Bu durumda 

öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz.  

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz 

yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile 

Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 

görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi ve 103 üncü maddesinin 

birinci fıkrası hükümlerine göre kullanır. Okul müdürleriyle müdür 

yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı 

ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.  

3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 

Ek Madde 12 –  

 Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri 

sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü 

3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 

Ek Madde 12 –  

 Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri 

sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü 
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maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan 

suçlardandır.  

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle 

bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.  

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri 

sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince 

yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk 

edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların 

soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık 

personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum 

ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten 

işlenen suçlar hakkında da uygulanır. 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan 

suçlardandır.  

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle 

bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.  

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri 

sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince 

yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk 

edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların 

soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık 

personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum 

ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten 

işlenen suçlar hakkında da uygulanır. 

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık 
personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle 
işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama 
(madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi 
yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında; 

a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır. 

b) Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis 
cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz. 

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya 

yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli 

ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer 

personel tarafından verilir. 

Lisansüstü Öğretim (3843 sayılı Kanun) 

Madde 14 – Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyelerindeki 

enstitülerde ikinci lisansüstü öğretim yapılmasına, ilgili enstitü yönetim 

Lisansüstü Öğretim (3843 sayılı Kanun) 

Madde 14 – Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyelerindeki 

enstitülerde ikinci lisansüstü öğretim yapılmasına, ilgili enstitü yönetim 
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kurulunun ve senatonun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar 

verilir. Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır.  

İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri 

öğrenim ücreti, maliyetler dikkate alınarak ilgili üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Öğrenim ücreti 7 nci madde 

uyarınca açılan hesaba iki eşit taksit halinde ödenir. 

kurulunun ve senatonun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar 

verilir. Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır.  

İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri 

öğrenim ücretini, maliyetleri dikkate alarak, Yükseköğretim Kurulunca 

belirlenecek üst limiti aşmamak şartıyla ilgili üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsü yönetim kurulu tespit eder. Öğrenim ücreti 7 nci 

madde uyarınca açılan hesaba iki eşit taksit halinde ödenir. 

 
 
 
 
 
 
Not: 
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz. 
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir. 
-Kırmızı Çizili olarak belirtilen yerler kanundan çıkartılmıştır. 
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