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ALTINCI BÖLÜM
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MADDE 56- Türkiye Yüksekö retim Kurulu yüksekö retim uzman , uzman yard mc ,
                       yüksekö retim denetçisi, denetçi yard mc
MADDE 57- Ara rma geli tirme faaliyetlerinde çal anlara yap lacak ödemeler

MADDE 58- Yüksekö retim kurumlar nda ö rencilerin k smî zamanl  çal mas

MADDE 59- Unvanlar n korunmas

MADDE 60-Yüksekö retim kurumlar na dönü

MADDE 61-Yüksekö retim kurumlar nda ö retim elemanlar n emeklilik ya  ve idari
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MADDE 62- Ö retim elemanlar n görev yapt klar  yüksekö retim kurumu d nda
                       di er yüksekö retim kurumlar , kamu kurulu lar  ve kamu kurumu
                       niteli indeki meslek kurulu lar nda görevlendirilmesi
MADDE 63- Yurtiçinde ve yurtd nda görevlendirme

MADDE 64- darî görevlere atamalar
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SEK NC  BÖLÜM

Malî Hükümler

MADDE 66- Gelir kaynaklar

MADDE 67- Devlet yüksekö retim kurumlar n giderlerinin kar lanmas , Devlet katk

                      pay , ö renci katk  pay  ve ö renim ücreti

MADDE 68- Mali kolayl klar

MADDE69- Döner sermaye

MADDE 70- Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyelerinin mali haklar

DOKUZUNCU BÖLÜM

Adlî Soru turma ve Disiplin Hükümleri

MADDE 71- Adlî soru turma

MADDE 72- Türkiye Yüksekö retim Kurulu ile yüksekö retim kurumlar  ö retim
                       elemanlar  ve di er personeli ile ilgili disiplin hükümleri
MADDE 73- Ö rencilere ili kin disiplin hükümleri

ONUNCU BÖLÜM

Çe itli Hükümler

MADDE 74- Akademik derece ve unvanlar n denklik i lemleri

MADDE 75- Toplant  ve karar yeter say

MADDE 76- Göreve vekâlet

MADDE 77- Yetki devri

MADDE 78- Yürürlük

MADDE 79- Yürütme

Ülkemiz yüksekö retim sistemini yeniden yap land rmak amac yla Yüksekö retim Genel
Kurulu taraf ndan üzerinde çal lan ve kamuoyunun tart mas na sunulan kanun tasla
önerisi olu turulurken ideal olan n ülkemize kazand lmas  hedeflenmi , tart malar n
zenginli ini sa layabilmek için önerilen düzenlemelerin mevcut anayasam za uygunlu u
sorgulanmam r. Ayr ca bu a amada metnin yürürlükteki di er yasal düzenlemelerle irtibat
ve bütünlü ü sa lanmam , geçi  dönemine ili kin hükümler de düzenlenmemi tir. Bu
çal malar, kamuoyundan gelecek de erli ele tiri ve katk larla metne son hali verilirken
tamamlanacakt
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NC  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, lkeler, Tan mlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amac , yüksekö retimle ilgili ilkeleri belirlemek,

Türkiye Yüksekö retim Kurulu ve yüksekö retim kurumlar n kurulu , görev, e itim-
retim, ara rma, çal ma usul ve esaslar na ve bu Kurulda ve yüksekö retim kurumlar nda

çal an akademik ve idarî personel ile yüksekö retim kurumlar  ö rencilerine ili kin hususlar
düzenlemektir.

(2) Bu Kanun Türkiye Yüksekö retim Kurulu ile yüksekö retim kurumlar  ve bu
kurumlarda çal an personel ile yüksekö retim kurumlar  ö rencilerini kapsar.

Temel ilkeler
MADDE 2- (1) Yüksekö retim; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik,

çe itlilik, effafl k, hesap verebilirlik, kat mc k, rekabet ve kalite ilkeleri esas al narak
planlan r, programlan r ve düzenlenir.

Tan mlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen:

a) Aç kö retim: E itim-ö retim faaliyetlerinin bilgi ve ileti im teknolojilerinden
yararlan larak ö retim eleman  ve ö rencilerin ayn  mekânda bulunma zorunlulu u
olmaks n yürütüldü ü önlisans ve lisans düzeyindeki e itim-ö retimi,

b) Akademik faaliyet puan : Ö retim elemanlar n akademik faaliyetlerine dayal
olarak hesaplanan puan ,

c) Ara rmac : Yüksekö retim kurumlar nda yürütülen ara rma projelerinde proje
süresi ile s rl  olarak çal an ki iyi,

ç) Ara rma enstitüsü: Yüksekö retim kurumlar nda belirli bir alanda yo unla an ileri
düzeyde bilimsel ara rma ve uygulamalar n yap ld  yüksekö retim birimini,

d) Ara rma görevlisi: Yüksekö retim kurumlar nda yürütülen e itim-ö retim,
ara rma, inceleme ve deneylerde yard mc  olan, yüksekö retim kurumunun yetkili
organlar nca verilen akademik nitelikteki di er görevleri yapan ve lisansüstü ö renim
yapmakla yükümlü olan ö retim eleman ,

e) Ara rma ve uygulama merkezi: Yüksekö retim kurumlar nda e itim-ö retimin
desteklenmesi amac yla çe itli alanlar n uygulama ihtiyac  ve baz  meslek dallar n haz rl k
ve destek faaliyetleri için uygulama ve ara rmalar n sürdürüldü ü yüksekö retim birimini,

f) Ba kan: Türkiye Yüksekö retim Kurulu Ba kan ,
g) Birinci ö retim: Yüksekö retim kurumlar nda mesai saatleri içerisinde sürdürülen,

rencilerin ö retim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlulu u olan ö retimi,
) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün te kil eden, birbirini

tamamlayan veya birbirine yak n anabilim veya anasanat dallar ndan olu an ve e itim-
retim, bilimsel ara rma ve uygulamalar n yap ld  yüksekö retim birimini,

h) Dikey geçi : Ö rencinin ayn  veya farkl  yüksekö retim kurumunda önlisans
program ndan lisans program na geçi ini,

) Doktora: Lisans veya tezli yüksek lisansa dayal  en az alt  yar ll k bir diploma
program  kapsayan, ö renci çal ma yükü ile ili kili olarak asgari kredi miktar  ulusal
yeterlilikler çerçevesinde tan mlanm  ileri düzeydeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri
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kazand rmay  ve özgün bir ara rman n sonuçlar  ortaya koymay  amaçlayan
yüksekö retim düzeyini,

i) Düzey: Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, t pta veya di  hekimli inde
uzmanl k ve sanatta yeterlilik e itimi vermeyi amaçlayan yüksekö retim programlar ,

j) Enstitü: Yüksekö retim kurumlar nda sosyal ve be eri bilimler, sa k bilimleri, fen
ve mühendislik alanlar nda lisansüstü e itim-ö retim yap lan yüksekö retim birimini,

k) Fakülte: E itim-ö retim ile bilimsel ara rma ve yay n yap lan ve gerekti inde
bölümlerden olu an yüksekö retim birimini,

l) Genel Kurul: Türkiye Yüksekö retim Kurulu Genel Kurulunu,
m) kinci ö retim: Birinci ö retim programlar ndaki ö retim müfredat n mesai

saatleri d nda ö retildi i ve ö rencilerin ö retim süresince ders ve uygulamalara devam
etme zorunlulu u olan ö retimi,

n) Konservatuar: Müzik ve sahne sanatlar  alanlar nda e itim-ö retim yapan
yüksekö retim birimini,

o) Kurul: Türkiye Yüksekö retim Kurulunu,
ö) Lisans: Ortaö retime dayal , en az sekiz yar ll k bir diploma program  kapsayan

ve ö renci çal ma yükü ile ili kili olarak asgari kredi miktar  ulusal yeterlilikler çerçevesinde
tan mlanan bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazand rmay  amaçlayan yüksekö retim düzeyini,

p) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, t pta veya di  hekimli inde uzmanl k ve sanatta
yeterlilik e itimi vermeyi amaçlayan yüksekö retim düzeyini,

r) Meslek yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik olarak önlisans e itim-ö retimi
veren yüksekö retim birimini veya yüksekö retim kurumunu,

s) Okutman: Çe itli ö retim programlar nda belirlenen dersleri ö reten veya
uygulayan ö retim eleman ,

) Ö renci çal ma yükü: Yüksekö retimdeki bir dersin öngörülen ö renim
kazan mlar n elde edilebilmesi için s f ortam nda ders dinleme, sunum, seminer, s f
ortam  d nda bilgi toplama, ara rma, staj veya uygulama yapma yahut kendi ba na
çal arak ö renme faaliyetleri için gerekli olan süreyi,

t) Ö retim eleman : Yüksekö retim kurumlar nda görevli ö retim üyesi, ö retim
görevlisi, okutman, uzman ve ara rma görevlisini,

u) Ö retim görevlisi: Yüksekö retim kurumlar nda ders vermek ve uygulama
yapt rmakla görevli ö retim eleman ,

ü) Ö retim üyesi: Yüksekö retim kurumlar nda görevli profesör, doçent ve yard mc
doçenti,

v) Önlisans: Ortaö retime dayal  dört yar ll k bir diploma program  kapsayan ve
renci çal ma yükü ile ili kili olarak asgari kredi miktar  ulusal yeterlilikler çerçevesinde

tan mlanan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazand lmas  amaçlayan yüksekö retim
düzeyini,

y) Sanatta yeterlilik: Lisans veya tezli yüksek lisansa dayal  en az alt  yar ll k bir
diploma program  kapsayan ve özgün bir sanat eserini, müzik ve sahne sanatlar nda ise
üstün bir uygulama ve yarat  ortaya koyabilecek düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazand lmas  amaçlayan doktoraya e de er yüksekö retim düzeyini,

z) Tam burslu ö renci: E itim-ö retim maliyetlerinin tamam  ilgili yüksekö retim
kurumu taraf ndan kar lanan ö renciyi,

aa) T pta veya di  hekimli inde uzmanl k: T p veya di  hekimli i alanlar nda lisans
yeterliliklerine dayal , t pta veya di  hekimli inde bir uzmanl k alan  için tan mlanm  özgün
ara rma sonucunda ortaya ç kan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazand lmas  amaçlayan
doktoraya e de er yüksekö retim düzeyini,
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bb) Ulusal yeterlilikler çerçevesi: Ulusal e itim sisteminde var olan tüm e itim-
retim düzeyleri için öngörülen yeterlilikler ve bunlar n birbirleri ile olan ili kilerini

gösteren sistemi,
cc) Uzaktan ö retim: E itim-ö retim faaliyetlerinin bilgi ve ileti im teknolojilerinden

yararlan larak ö retim eleman  ve ö rencilerin ayn  mekânda bulunma zorunlulu u
olmaks n e  zamanl  olarak yürütüldü ü önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki e itim-

retim türünü,
çç) Uzman: Yüksekö retim kurumlar nda özel bilgi ve uzmanl k gerektiren konularda

görevlendirilen ö retim eleman ,
dd) Üniversite: Bilimsel özerkli e ve tüzel ki ili e sahip önlisans, lisans ve lisansüstü

düzeyde e itim-ö retim, bilimsel ara rma ve faaliyetler ile toplumsal hizmetler yap lan
fakülte, konservatuar, enstitü, ara rma enstitüsü, meslek yüksekokulu, üniversite hastanesi,
ara rma ve uygulama merkezi birimlerinden olu an yüksekö retim kurumunu,

ee) Yatay geçi : Ö rencinin ayn  veya farkl  yüksekö retim kurumunda ayn
düzeydeki yüksekö retim programlar  aras ndaki geçi ini,

ff) Yaz ö retimi: Bir e itim-ö retim döneminde bir ders için öngörülen ö renim
kazan mlar n o dersler için öngörülen ö renci çal ma yükü esas al narak yaz aylar nda
kazand ld  e itim-ö retimi,

gg) Yeterlilik: Herhangi bir yüksekö retim düzeyini ba ar  ile tamamlayan ki inin
bilgi, beceri ve yetkinlik seviyesini,

) Yüksek lisans: Lisans e itim-ö retimine dayal , tezli yüksek lisansta en az dört,
tezsiz yüksek lisansta en az üç yar ll k bir diploma program  kapsayan, ö renci çal ma
yükü ile ili kili olarak asgari kredi miktar  ulusal yeterlilikler çerçevesinde tan mlanm  bilgi,
beceri ve yetkinlikleri kazand rmay  amaçlayan yüksekö retim düzeyini,

hh) Yüksekö retim: Ortaö retime dayal  önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerindeki
itim-ö retimi,

) Yüksekö retim birimi: Fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokullar ,
konservatuarlar ile bölümler, anabilim ve anasanat dallar , ara rma enstitüleri, üniversite
hastaneleri ile ara rma ve uygulama merkezini,

ii) Yüksekö retim kurumu: Üniversite ile bir üniversiteye ba  olmaks n kurulan
meslek yüksekokulunu,

ifade eder.

NC  BÖLÜM
Türkiye Yüksekö retim Kurulu

Türkiye Yüksekö retim Kurulunun kurulu u ve organlar
MADDE 4- (1) Yüksekö retim sistemini koordine etmek, planlamak, düzenlemek,

de erlendirmek ve denetlemek üzere kamu tüzel ki ili ini haiz, idarî ve malî bak mdan özerk
Türkiye Yüksekö retim Kurulu kurulmu tur.

(2) Türkiye Yüksekö retim Kurulunun organlar , Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve
Ba kanl ktan olu ur.

Türkiye Yüksekö retim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 5- (1) Türkiye Yüksekö retim Kurulu, bu Kanunun 2 inci maddesindeki

temel ilkeleri esas alarak a daki görevleri yerine getirir ve yetkileri kullan r.
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a) Yüksekö retim stratejisini uluslararas  standartlara ve ulusal e itim politikalar na
uygun biçimde belirlemek ve yüksekö retim kurumlar n kurulmas , birle tirilmesi veya
kapat lmas  konular nda Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

b) Yüksekö retim kurumlar n kalite güvence sistemlerinin olu turulmas
sa lamak.

c) Yüksekö retimde her bir düzey için ulusal yeterlilikleri belirlemek ve
yüksekö retim kurumlar n diploma programlar n bu yeterlilikleri sa layacak biçimde
yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.

ç) Yurtiçinden ve yurtd ndan yüksekö retim kurumlar na ö renci kabulü,
yüksekö retim kurumlar  aras nda ö renci de imi, ortak derecelerin verilebilmesi ile dikey
ve yatay geçi  için gerekli düzenlemeleri yapmak.

d) Yüksekö retim kurumlar n ö renci kontenjanlar  belirlemek.
e) Yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar ndan al nan diploma ve akademik derece

ve unvanlar n denklik i lemlerini yapmak.
f) Ö retim elemanlar n yurtiçinde veya yurtd nda yeti tirilmesi için gerekli

düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.
g) Yüksekö retim kurumlar n faaliyetlerini de erlendirmek, denetlemek ve

gerekti inde konuya ili kin tedbirleri almak ve yapt mlar  uygulamak.
) Yüksekö retim kurumlar nda her bir yüksekö retim düzeyinde diploma

programlar n aç lmas na ve niteliklerine ili kin gerekli ölçütleri belirlemek, mevcutlardan
farkl  olarak yeni bir diploma program  aç labilmesine karar vermek.

h) Ülke ihtiyaçlar  ve kapasitelerini dikkate alarak Devlet üniversitelerinin ö retim
eleman  kadrolar  dengeli bir ekilde tespit etmek ve bunlar n kullan m izinlerini vermek.

) Yüksekö retime eri imde f rsat e itli ini sa lay  tedbirleri almak.
i) ki y lda bir yüksekö retim alan nda ihtiyaç duyulan yeni e itim-ö retim ve

ara rma alanlar  ile yüksekö retim kurumlar n e itim-ö retim, ara rma ve topluma
hizmet faaliyetlerinin de erlendirilmesinin yap laca  ve üniversiteler, sivil toplum
kurulu lar , kamu kurum ve kurulu lar n temsilcilerinin yer ald  yüksekö retim uras
düzenlemek, bu urada al nan tavsiye kararlar  de erlendirmek ve kamuoyu ile payla mak.

j) Akademik performans ölçütlerini belirlemek.
k) Yüksekö retim alan ndaki etik ilkeleri ile etik kurullar n olu umu ve

çal mas na ili kin usul ve esaslar  belirlemek.
l) htiyaç duyulan alanlarda sürekli veya geçici komisyonlar ya da çal ma gruplar

olu turmak.
m) Doçentlik s nav  ile ilgili esaslar  tespit etmek, doçentlik s navlar  düzenlemek,

jürileri belirlemek ve doçent adaylar n yay n ve ara rmalar n de erlendirilmesi
lemlerini yapmak.

n) Bu Kanunla ve di er kanunlarla kendisine verilen di er görevleri yapmak.

Genel Kurul
MADDE 6- (1) Yüksekö retim Genel Kurulu, Kurulun en üst karar organ  olup

Ba kan dâhil yirmi bir üyeden olu ur. Üyelerden be i, siyasî parti gruplar n üye say
oran nda belirlenecek üye say n iki er kat  olarak gösterecekleri adaylar aras ndan, her
siyasî  parti  grubuna  dü en  üye  say  esas  al nmak  suretiyle  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi;
be i Cumhurba kan ; be i üst düzey kamu görevlileri veya profesör unvan na sahip ö retim
üyeleri aras ndan Bakanlar Kurulu; alt  kendi üyesi olmayan profesörler aras ndan Rektörler
Kurulu taraf ndan seçilir.

(2) Genel Kurul ayda en az bir kere toplan r. Ba kan gerekli gördü ü takdirde Genel
Kurulu toplant ya ça rabilir.
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(3) Genel Kurul en az ondört üye ile toplan r, bu Kanunda aksi belirtilen haller
nda kat lanlar n salt ço unlu u ile karar al r. Oylar n e it olmas  halinde Ba kan n oyu

yönünde karar al r.
(4) Genel Kurul üyelerinin görev süresi dört y ld r. Kamu kurum ve kurulu lar nda

görevli olanlardan üyeli e seçilenlerin kurumlar yla ili kileri devam eder. Süreleri sona eren
üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür

(5) Genel Kurul üyelerinin emeklilik ya  ö retim üyelerininki ile ayn r. Ancak
üyelerin görev süreleri bitinceye kadar ya  haddi aranmaz.

(6) Genel Kurul 5 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen görev ve yetkileri
Türkiye Yüksekö retim Kurulu ad na yerine getirir ve kullan r. Genel Kurul 5 inci maddenin
birinci  f kras n  (a),  (c),  (d),  (g),  ( ),  (i),  (j),  (k)  (l)  ve  (m)  bentleri  d nda  kalan  görev  ve
yetkilerden uygun gördüklerini Yürütme Kuruluna devredebilir.

Yürütme Kurulu
MADDE 7- (1) Yürütme Kurulu ba kan ve ba kan vekilleri dâhil dokuz üyeden

olu ur. Yürütme Kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurba kan , Bakanlar Kurulu
ve Rektörler Kurulu kontenjanlar n her birinden en az bir olmak üzere Genel Kurul
taraf ndan alt  üye seçilir. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar; ancak, Bakanlar
Kurulu ya da Genel Kurul taraf ndan, sürekli görev yapmalar na engellememek ve tam
zamanl  olmamak kayd yla geçici olarak kamu kurum ve kurulu lar nda görevlendirilebilirler.

(2) Yürütme Kurulu, üye tamsay n en az üçte ikisi ile toplan r ve üye
tamsay n salt ço unlu u ile karar al r.

Ba kan ve Ba kanl k Te kilat
MADDE 8- (1) Cumhurba kan  Kurul üyelerinden birini Ba kan olarak atar. Genel

kurul üyeleri aras ndan birisi ba kan, di eri Genel Kurul üyeleri taraf ndan iki ba kan vekili
seçilir.

(2) Ba kan, Türkiye Yüksekö retim Kurulunun mevzuata ve stratejik plan ve
performans program na uygun olarak etkin ve verimli bir ekilde yönetilmesinden sorumludur
ve Kurulu temsil eder. Ba kan Genel Kurul ve Yürütme Kuruluna ba kanl k eder ve Genel
Kurul ve Yürütme Kurulunun ald  kararlar  ve bu kanunla kendisine verilen görevleri yerine
getirir. Ba kan n olmad  durumlarda ba kan n belirledi i ba kan vekillerinden biri Ba kana
vekâlet eder.

(3) Ba kan ba kanl k te kilat n en üst amiridir. Ba kanl k te kilat  olu turan
hizmet birimleri ve görevleri unlard r:

a) Genel Sekreterlik: Ba kanl k hizmet birimlerinin uyumlu çal mas  sa lar ve
Ba kan taraf ndan verilen di er görevleri yerine getirir. Genel sekreterin görevi Ba kan n
görevden ayr lmas yla sona erer. Genel sekreter oy hakk  olmaks n Genel Kurul ve Yürütme
Kurulu toplant lar na kat r ve raportörlük yapar.

b) E itim-ö retim ve Planlama Daire Ba kanl : Yüksekö retim stratejisi
çerçevesinde yüksekö retim kurumlar n ve yeni yüksekö retim birimlerinin kurulmas  ve
Devlet taraf ndan burs verilen yabanc  uyruklu ö rencilerin üniversitelere yerle tirilmesi ile
ilgili i lemleri yapar.

c) Düzenleme Daire Ba kanl : Kurulun amaçlar  gerçekle tirmek, mevzuata, plân
ve programa uygun çal mas  temin etmek amac yla gerekli hukukî teklifleri haz rlar, Kurul
birimleri ve di er kamu kurum ve kurulu lar  taraf ndan gönderilen yüksekö retim ile ilgili
kanun, tüzük, yönetmelik ve di er mevzuat taslaklar  ile di er hukukî konular hakk nda görü
bildirir; yüksekö retime ili kin yönetmelik ve di er düzenleyici kararlar n taslaklar
haz rlar, di er kurumlardan talep edilen hukukî görü leri olu turmakla ilgili i lemleri yapar.
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ç) De erlendirme ve Denetleme Daire Ba kanl : Ba kan n iste iyle yüksekö retim
kurumlar n faaliyetlerinin mevzuata uygunlu unu denetler ve bu Kanunda düzenlenen adli
soru turma ve disiplin soru turmalar  ile ilgili hükümler çerçevesinde gerekli i lemleri
yürütür.

d) Denklik ve S nav Daire Ba kanl : Yüksekö retime giri  s navlar n esas ve
usullerini belirlemeye yönelik haz rl k çal malar  yapar; akademik derece ve unvanlar n
elde edilmesine yönelik ölçütlerin belirlenmesini ve merkezî s navlar n yap lmas  koordine
eder; yurtd ndan al nan akademik derece ve unvanlar n denkli iyle ilgili i lemleri yapar.

e) Bili im, statistik, Ara rma ve Yay n Daire Ba kanl : Kurulun yaz m ve
donan m altyap  ile ilgili tüm i lerini koordine eder ve yürütür, lisansüstü düzeyde
haz rlanan tezleri bir merkezde toplay p elektronik ortamda kullan ma açma, yüksekö retimle
ilgili her türlü bilgiyi derleyip analiz etme, yüksekö retim bilgi sistemi ve veri tabanlar
olu turma, resmî istatistik program  kapsam nda yüksekö retimle ilgili ulusal verileri üretme,
bu verileri kâ t veya elektronik ortamda yay nlama ile ilgili i lemleri yapar.

f) Kalite Yönetim Sistemi Daire Ba kanl : Yüksekö retim kurumlar n e itim,
retim, ara rma ve topluma hizmet faaliyetlerinin kalite düzeylerinin ulusal ve uluslararas

standartlara uygunlu unun de erlendirilmesi ile ilgili i lemleri yapar.
g) Uluslararas li kiler Daire Ba kanl : Yüksekö retimle ilgili uluslararas

geli meleri takip eder. Kurulun ve yüksekö retim kurumlar n yurtd ndaki yüksekö retim
kurumlar  ve yüksekö retim alan nda faaliyet gösteren uluslararas  kurulu larla ili kilerinin
koordine edilmesi ile ilgili i leri yapar.

) Akademik Proje ve Programlar Daire Ba kanl : Kurulun görev alan na giren
konularda ulusal ve uluslararas  düzeyde program ve projeler geli tirir, haz rlar ve uygular;
akademik hareketlilik ve de im programlar  ile ö retim üyesi yeti tirme programlar
haz rlar, planlar ve yürütür; yüksekö retimle ilgili ara rma-geli tirme faaliyetleri ve stratejik
çal malar yapar.

h) Strateji Geli tirme Daire Ba kanl : 5018 say  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve di er mevzuatla strateji geli tirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevlerin
icras  ile, Kurulun hizmet birimleri için performans ölçütlerinin olu turulmas na yönelik
çal malar yapar.

) Hukuk Mü avirli i: 26/09/2011 tarihli ve 659 say  Genel ve Özel Bütçeli
darelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine li kin Kanun Hükmünde Kararname

hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar.
i) Yönetim Hizmetleri Daire Ba kanl : Kurul personelinin atanma, maa , emeklilik

ve benzeri özlük i lemlerini yürütür, Kurul personelinin hizmet içi e itim plan  haz rlay p
uygular, Kurulun ihtiyac  olan her türlü yap m, bak m, onar m, sat n alma, kiralama, ta r ve
ta nmaz mal kay tlar n tutulmas , ar ivleme, sa k hizmetleri, sosyal tesisler gibi idarî ve
malî hizmetlerin yürütülmesini sa lar.

j) Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i: Kurulun bas n ve halka ili kilerle ilgili
faaliyetlerini planlar ve yürütür, 4982 say  Bilgi Edinme Hakk  Kanunu kapsam nda
yürütülmesi gereken i lemleri yapar.

k) Özel Kalem Müdürlü ü: Ba kan n ve Ba kanl n protokol ili kilerini yürütür.
(4) Yukar daki hizmet birimlerinden hukuk mü avirli i, bas n ve halkla ili kiler

mü avirli i ve özel kalem müdürlü ü do rudan ba kana ba r. Hizmet birimleri yukar da
say lan görevlerinin yan  s ra Ba kan taraf ndan verilecek di er görevleri de yerine getirir.

(5) Kurulda genel sekreter veya daire ba kan  olarak atanabilmek için 657 say
Devlet Memurlar  Kanununda öngörülen artlar n yan  s ra, hizmetin gere ini dikkate alarak
Kurul karar  ile belirlenen alanlarda yüksekö retim görme ve belirli niteliklere sahip olma
artlar  konulabilir.
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(6) Kurulda Ba kana yard mc  olmak üzere Ba kan taraf ndan en çok be  ba kanl k
mü aviri atanabilir.

(7) htiyaç duyulan illerde Genel Kurul karar  ile Kurulun i lerinin yürütüldü ü
çal ma ofisleri olu turulabilir. Ba kanl n yurt d nda yürütece i program, proje ve
faaliyetlerinin gerektirdi i koordinasyonun sa lanmas  amac yla çal ma ofisleri kurulabilir.
Çal ma ofislerinin kurulaca  yerler ve süresi ile ofislerin çal ma usul ve esaslar ; bu
ofislerde Ba kanl k veya yüksekö retim kurumlar  personelinden görevlendirilenler ile
bunlara yard mc  olmak üzere mahallinden temin edilen ve bu ofis hizmetlerinde çal an
personelin niteli i, say , görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele
yap lacak ödemeler d nda kalan di er harcamalar n neler olaca  ve harcamaya ili kin usul
ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Rektörler Kurulu
MADDE 9- (1) Rektörler Kurulu yüksekö retim kurumlar n rektörlerinden olu ur.

Rektörler Kurulu kendi üyeleri aras ndan iki y l için bir ba kan ve iki ba kan yard mc  seçer.
Rektörlük görevi herhangi bir nedenle sona eren ba kan ve ba kan yard mc lar n Rektörler
Kurulundaki görevleri de kendili inden sona erer.

(2) Türkiye Yüksekö retim Kurulu üyeleri Rektörler Kurulu toplant lar na
kat labilirler. Kurul Ba kan , kat ld  Rektörler Kurulu toplant lar na ba kanl k eder.

(3) Rektörler Kurulu y lda en az bir kere toplan r. Gerekli görmesi halinde Rektörler
Kurulu Ba kan  veya Türkiye Yüksekö retim Kurulu Ba kan n ça  üzerine de
toplanabilir. Hastal k veya yurt d nda görevli olma halleri d nda rektörler toplant ya bizzat
kat r.

(4) Rektörler Kurulunun görevleri unlard r:
a) Yüksekö retim kurumlar nda yürütülen e itim-ö retim, ara rma ve topluma

hizmet konular  görü mek, iyi uygulama örneklerini payla mak.
b) Yüksekö retim kurumlar n sorunlar  ve çözüm önerileri konusunda y lda en az

bir defa Türkiye Yüksekö retim Kuruluna görü  bildirmek.
c) Türkiye Yüksekö retim Genel Kuruluna üye seçmek.
ç) Türkiye Yüksekö retim Kurulunun ihtiyaç duydu u konularda bilimsel görü

olu turmak üzere komisyonlar kurmak.
(5) Rektörler Kurulunun sekretarya hizmetleri, Türkiye Yüksekö retim Kurulu

Genel Sekreterli i taraf ndan yerine getirilir.
(6) Rektörler Kurulunun çal ma usul ve esaslar  Türkiye Yüksekö retim Kurulu

taraf ndan ç kar lan bir yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksekö retim Kurumlar  Te kilat

Üniversite konseyi
MADDE 10- (1) Devlet yüksekö retim kurumlar nda bu Kanunda belirlenen usul ve

esaslar çerçevesinde üniversite konseyi olu turulabilir. Devlet yüksekö retim kurumlar nda
üniversite konseyi olu turulabilmesi için ilgili yüksekö retim kurumunun;

a) En az on y ldan beri e itim-ö retim faaliyetini sürdürüyor olmas ,
b) Son be  y l içinde bütçesinin, Kurul taraf ndan belirlenen miktar  kendi öz

gelirlerinden elde ediyor olmas ,
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c) lgili yüksekö retim kurumunda görev yapan ö retim elemanlar n son üç y ll k
akademik faaliyet puan ortalamas n en az on y ld r faaliyetini sürdüren devlet
üniversitelerinin ö retim elemanlar n akademik faaliyet puan ortalamas n üzerinde
olmas ,

ç) lgili yüksekö retim kurumunda görev yapan ö retim elemanlar n en az üçte
ikisinin kat ld  oylamada kat lanlar n salt ço unlu unun oyu ile yüksekö retim kurumu
bünyesinde üniversite konseyi olu turulmas n kabul edilmi  olmas ,

artt r.
(2) Birinci f kradaki artlar  ta yan Devlet üniversitesi, üniversite konseyi kurulmas

için Kurula ba vurur. Kurul bu konuyla ilgili de erlendirmesini Bakanlar Kuruluna sunar.
Bakanlar Kurulu üniversite konseyi kurulmas  talebine ili kin olarak nihai karar   verir.

(3) Kurul birinci f kradaki (ç) bendinde yer alan art hariç di er artlar  ta yan bir
üniversitede üniversite konseyi kurulmas  do rudan Bakanlar Kuruluna teklif edebilir.

(4) Üniversite konseyi, üniversite ö retim üyeleri taraf ndan her biri farkl  fakültelerde
görev yapan ö retim üyeleri aras ndan seçilen be ; Bakanlar Kurulu taraf ndan seçilen iki;
Kurul taraf ndan ilgili üniversitenin profesör unvanl  ö retim üyeleri aras ndan seçilen iki; bu
dokuz üyenin ilgili üniversitenin mezunlar  aras ndan seçti i bir ve son üç y l içinde
üniversitenin bulundu u ildeki vergi mükellefleri içerisinde en çok gelir vergisi ödeyen
gerçek ki iler ya da kurumlar vergisi ödeyen tüzel ki i temsilcileri aras ndan veya ilgili
üniversiteye en çok ba ta bulunanlar aras ndan seçti i bir ki i olmak üzere onbir üyeden
olu ur. darî görevi bulunan ö retim üyeleri üniversite konseyi üyeli ine aday olabilmek için
bu görevlerinden çekilmek zorundad rlar.

 (5) Üniversite konseyi üyelerinin görev süresi dört y ld r. Konsey üyeli inde
bo alma olmas  halinde dört y l görev yapmak üzere bo alan kontenjandan üye seçilir. Ayn
yüksekö retim kurumunda en fazla iki dönem üniversite konseyi üyeli i yap labilir. Üyeler
kendi aralar ndan birisini ba kan olarak seçerler.

(6) Üniversite konseyi a daki görevleri yapar.
a) Rektör ve dekanlar  seçmek ve atamak,
b) Üniversite stratejik plan  onaylamak,
c) Üniversitenin yat m program  ve bütçe tasar  haz rlamak,
ç) Bütçe tertipleri aras nda aktarma ve ödenek ekleme yap lmas  karara ba lamak,
d) Üniversite ad na kamula rmaya, gayrimenkul sat n al nmas na, üniversitenin

mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü ki iler lehine aynî hak tesisine karar vermek,
e) Ö renci kontenjanlar  Kurul taraf ndan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde

belirlemek,
f) Sözle meli ö retim elemanlar na ödenecek ücretleri belirlemek,
g) Senatonun, 12 nci maddenin 3 ncü f kras n (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen

kararlar  ile üniversite yönetim kurulunun 13 ncü maddenin 3 ncü f kras n (c) bendinde
belirtilen kararlar  onaylamak,

(7) Üniversite konseyi kurulan Devlet yüksekö retim kurumlar nda yeni al nacak
retim elemanlar  kadrolu veya sözle meli olarak istihdam edilebilir. Mevcut ö retim

elemanlar  kendi istekleri ve üniversite konseyinin uygun görmesi halinde sözle meli statüye
geçebilir. Sözle melerde uygulanacak tavan ücretler, unvanlar itibar yla di er kanunlarda

retim elemanlar  için ek ders ücreti ile döner sermaye ek ödemesi hariç kadrosuna ba
olarak mali haklar kapsam nda verilmesi öngörülen ödemenin üç kat  a mamak üzere
üniversite konseyi taraf ndan belirlenir. Üniversite konseyi taraf ndan belirlenen ilkelere göre
her ö retim eleman na bu taban ve tavan ücreti aras nda bir ücret takdir edilerek sözle me
imzalan r. Sözle mede ö retim eleman ndan beklenen faaliyetler ve buna kar k yap lacak
ücret ödemesi ve di er ödemeler yer al r. Sözle meler iki y lda bir yeniden de erlendirilir.
Sözle mesi sona erenlerle tekrar sözle me yap p yap lmayaca na, olu turulan kriterler
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çerçevesinde gerekçesi belirtilerek üniversite konseyi karar verir. Sözle meli ö retim
elemanlar na kadrosuna ba  olarak mali haklar kapsam nda ödenmesi öngörülen bürüt
ödeme tutar  ile bu f kraya göre ödenecek bürüt sözle me ücreti aras ndaki fark üniversitenin
özgelirlerinden kar lan r.

(8) Üniversite konseyinin çal mas na ili kin usul ve esaslar, Kurul taraf ndan
kar lan yönetmelikle düzenlenir.

(9) Mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa u rad , belirgin yolsuzluk veya kamu
zarar na yönelik emarelerin ortaya ç kt  veya e itim-ö retimin sürdürülemez hale geldi i
durumlarda, Genel Kurul, üniversite konseyinin seçiminin yenilenmesine karar verebilir.

(10) Birinci f kran n (b) ve (c) bentlerinde öngörülen artlardan birini üst üste üç y l
yerine getiremedi i tespit edilen üniversite konseyinin görevine Kurul karar  ile son verilir ve
üniversite konseyinin yetkilerini üniversite konseyi bulunmayan devlet yüksekö retim
kurumu haline dönü türülünceye kadar Kurul kullan r.

Rektör
MADDE 11- (1) Profesör unvan na sahip olan rektör, üniversitenin en üst amiri

olup, üniversiteyi Kurulun, üniversite konseyinin, üniversite senatosunun ve üniversite
yönetim kurulunun kararlar na ve stratejik plan ile performans program na uygun olarak
yönetir; senato ve üniversite yönetim kuruluna ba kanl k eder; üniversite birimleri aras nda
düzenli ve uyumlu çal may  sa lar; üniversite tüzel ki ili ini temsil eder.

(2) Rektör be  y ll na atan r. Bir kimse ayn  Devlet üniversitesinde iki defa
rektörlük yapamaz.

(3) Devlet üniversitelerinde sosyal ve be eri bilimler, sa k bilimleri, fen ve
mühendislik bilimleri alanlar  esas olmak üzere ayn  bilim alan ndan üst üste iki defa rektör
seçilemez.

(4) Rektör, çal malar nda kendisine yard m etmek amac yla ve kendi görev süresi ile
rl  olmak üzere, profesörler aras ndan üç rektör yard mc  görevlendirebilir. Kay tl

renci say  ellibinin üzerinde olan üniversitelerde yönetim kurulu karar  ile rektör
yard mc  say  be e ç kar labilir. Devlet üniversitelerinde rektörün görevi sona erdi inde
veya göreve vekalet alt  aydan fazla sürdü ü takdirde yerine yenisi atan ncaya kadar üniversite
konseyi bulunan üniversitelerde üniversite konseyi taraf ndan, üniversite konseyi bulunmayan
üniversitelerde ise Kurul taraf ndan o yüksekö retim kurumunda tam zamanl  görev yapan bir
profesör ö retim üyesi rektör vekili olarak atan r.

(5) Üniversite konseyi bulunmayan Devlet üniversitelerinde rektör seçimi ve
atamas nda a daki usul uygulan r:

a) Rektör adaylar  belirleme komisyonu Genel Kurul taraf ndan belirlenen bir
Kurul üyesinin ba kanl nda, Genel Kurulun, ilgili üniversitenin ö retim üyeleri aras ndan
seçece i iki; ilgili üniversite senatosunca, farkl  fakülte ö retim üyeleri aras ndan seçilen üç;
bu alt  ki inin üniversitenin bulundu u ildeki vergi mükellefleri içerisinde en çok gelir vergisi
ödeyen gerçek ki iler ya da kurumlar vergisi ödeyen tüzel ki i temsilcileri aras ndan veya
ilgili üniversiteye en çok ba ta bulunanlar aras ndan seçece i bir ki i olmak üzere toplam
yedi ki iden olu ur.

b) Rektörlü e ba vuru artlar  Kurul taraf ndan ilan edilir.
c) Bir yüksekö retim kurumunda profesör olarak atanm  ve bu ilana ba vuran

adaylar veya aday gösterilenler aras ndan, rektör adaylar  belirleme komisyonu taraf ndan
üç aday belirlenir.

ç) Belirlenen adaylar aras ndan biri Kurul/Cumhurba kan  taraf ndan rektör olarak
atan r.
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(5) inci f kraya alternatif: Üniversite konseyi bulunmayan Devlet üniversitelerinde
rektör, kadrolu ö retim üyelerinin kat laca  seçimle belirlenir. Seçimde en çok oyu alan aday
Kurul/Cumhurba kan  taraf ndan rektör olarak atan r.

(6) Üniversite konseyi olu turulan Devlet üniversitelerinde rektör seçimi ve
atamas nda a daki usul izlenir:

a) Üniversite konseyi taraf ndan rektör adaylar  belirleme komisyonu olu turulur.
b) Üniversite konseyinin belirledi i ba vuru artlar  ilan edilir.
c) Rektör adaylar  belirleme komisyonu, bu Kanun hükümlerine tabi herhangi bir

üniversitede profesör olarak atanm  ve bu ilana ba vuran adaylar aras ndan üç aday belirler.
ç) Adaylardan biri, üniversite konseyi taraf ndan gizli oyla seçilir ve üniversite

konseyi ba kan  taraf ndan rektör olarak atan r. Üniversite konseyi, önerilen adaylar  uygun
bulmad  takdirde yeni adaylar önerilmesini talep edebilir.

d) Rektör seçimi ve atanmas  i lemleri ile ilgili bilgi ve belgeler Kurulun bilgisine
sunulur.

e) Rektör adaylar  belirleme komisyonlar na üye olarak seçilecek ki ilerin
nitelikleri ile komisyonlar n çal ma usulleri Kurul taraf ndan ç kar lacak bir yönetmelikle
belirlenir.

(7) Yeni kurulan veya kurulu  tarihinden itibaren onbe  y l geçmemi  Devlet
üniversitelerinde rektör, yap lan ilan üzerine ba vuran adaylar aras ndan
Kurul/Cumhurba kan  taraf ndan seçilir ve atan r.

(8) Vak f üniversiteleri ile özel üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti
taraf ndan yap lan teklif üzerine Kurul taraf ndan atan r.

(9) Üniversite konseyi bulunan Devlet üniversiteleri ile vak f üniversiteleri ve özel
üniversitelerde henüz görev süresi dolmam  olan rektörün görevden al nabilmesi ancak
gerekçeleri aç kça belirtilmek art yla Üniversite Konseyi veya mütevelli heyetin teklifi
üzerine ve Kurulun/Cumhurba kan  onay  ile mümkündür.

(10) Rektörlerin seçilmesi ve atanmas na ili kin usul ve esaslar Kurul taraf ndan
kar lan yönetmelikle düzenlenir.

Senato
MADDE 12- (1) Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organ r.
(2) Senato, rektörün ba kanl nda, rektör yard mc lar , dekanlar, enstitü ve

konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte ö retim üyeleri taraf ndan üç y l için seçilecek
birer ö retim üyesi ile meslek yüksekokullar  müdürlerinin kendi aralar ndan seçece i en
fazla üç müdürden olu ur. Genel sekreter oy hakk  olmaks n senato toplant lar na kat r ve
raportörlük yapar. Üniversite ö renci temsilcisi oy hakk  olmaks n akademik yükselme ve
atama konular  d ndaki toplant lara kat labilir.

(3) Senatonun görev ve yetkileri unlard r:
a) Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik plan

karara ba lamak,
b) Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini ç karmak,
c) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, ara rma enstitüsü ve konservatuar

kurulmas  teklif edilmesine karar vermek,
ç) Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, ara rma ve uygulama merkezi,

bölüm, anabilim ve anasanat dal  ile bilim dal  ve sanat dal  kurulmas  karara ba lamak,
d) Üniversite bünyesindeki yüksekö retim birimlerinin ö retim programlar  karara

ba lamak,
e) Üniversitenin akademik takvimini karara ba lamak,
f) Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas al nacak k staslar  belirlemek,
g) Fahri doktora unvan  verilmesini karara ba lamak,
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) Fakülte kurulunun ald  kararlara yap lan itirazlar  karara ba lamak,
h) Bu Kanunla ve di er kanunlarla verilen di er görevleri yapmak.
(4) Senato, her e itim-ö retim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün

ça  üzerine toplan r.

Üniversite yönetim kurulu
MADDE 13- (1) Üniversite yönetim kurulu, üniversitenin idari konularda en üst

karar organ r.
(2) Üniversite yönetim kurulu, rektörün ba kanl nda, dekanlar, enstitü ve

konservatuar müdürleri ile meslek yüksekokullar  müdürlerinin kendi aralar ndan seçece i bir
müdürden olu ur. Rektör yard mc lar  ve genel sekreter oy hakk  olmaks n toplant lara
kat r ve genel sekreter raportörlük yapar. Üniversite ö renci temsilcisi oy hakk  olmaks n
akademik yükselme, atama ve disiplin konular  d ndaki toplant lara kat labilir.

(3) Üniversite yönetim kurulunun görev ve yetkileri unlard r:
a) Üniversitenin stratejik plan  haz rlamak,
b) Üniversitenin performans program  karara ba lamak,
c) Üniversitenin her y l düzenli olarak e itim-ö retim, ara rma, topluma hizmet

faaliyetlerini belirlenen performans ilkelerine göre de erlendiren öz de erlendirme raporunu
haz rlamak ve kamuoyuna aç klamak.

ç) Üniversitenin yat m program  ve bütçe tasar  haz rlamak,
d) Bütçe fas llar  aras nda aktarma yap lmas  karara ba lamak,
e) Üniversite ad na kamula rmaya, gayrimenkul sat n al nmas na, üniversitenin

mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü ki iler lehine aynî hak tesisine karar vermek,
f) Akademik personelin atanmas  karara ba lamak,
g) Rektörün üniversite yönetimi ile ilgili gündeme ald  konularda karar almak,

) Fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulu yönetim kurullar n ald
kararlara yap lan itirazlar  karara ba lamak.

(4) Üçüncü f kran n (b), (ç), (d), (e) ve (g) bentlerindeki görevler, üniversite konseyi
olu turulan üniversitelerde üniversite konseyi taraf ndan yerine getirilir.

Üniversite idarî te kilat
MADDE 14- (1) Üniversite idarî te kilat  a daki birimlerden olu ur.
a) Rektörlük,
b) Genel Sekreterlik,
c) Dekanl k,
ç) Konservatuar Müdürlü ü,
d) Enstitü Müdürlü ü,
e) Meslek Yüksekokulu Müdürlü ü,
f) Ara rma Enstitüsü Müdürlü ü,
g) Ara rma ve Uygulama Merkezi Müdürlü ü.
(2) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yard mc ndan

ve ba  birimlerinden olu ur. Genel sekreter, rektöre kar  sorumlu olup u görevleri yapar.
a) Sorumluluk alan nda bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu ekilde

çal mas  sa lamak,
b) Senato ve üniversite yönetim kurulunda al nan kararlar n yaz lmas  ve

korunmas  sa lamak,
c) Senato ve üniversite yönetim kurulunun kararlar  üniversitenin birimlerine

iletmek,
ç) Rektör taraf ndan verilen di er görevleri yapmak.
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(3) Üniversite konseyi bulunan üniversitelerde konseyin sekreterlik hizmetleri genel
sekreterlikçe yürütülür.

(4) Genel sekreterli e ba  birimler ve bunlar n görevleri unlard r:
a) Ö renci leri Daire Ba kanl : Ö rencilerin kay t, kabul ve ders durumlar  ile

ilgili i leri yapmak; mezuniyet, kimlik, burs ve mezunlar n izlenmesi i lemlerini yürütmek.
b) Sa k, Kültür ve Spor Daire Ba kanl : Ö rencilerin genel sa k sigortas

nda kalan ve ilgili mevzuat  uyar nca yüksekö retim kurumlar  taraf ndan kar lanmas
gereken sa k ve tedavi hizmetleri ile bar nma ve yemek, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlar
ile ilgili hizmetleri yürütmek.

c) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl : Üniversite kütüphanelerinin her
türlü ihtiyac  kar lamak, bask , film, videobant, mikrofilm gibi kay t kataloglar  hizmete
sunma i lemleri ile bibliyografik tarama i lemlerini yapmak.

ç) D li kiler ve Tan m Daire Ba kanl : Üniversitenin di er kurum ve kurulu lar
ve yurtiçi ve yurtd  di er yüksek ö retim kurumlar  ile olan ili kilerini, ö renci ve ö retim
üyesi de im programlar n koordinasyonunu, üniversitenin yurtiçi ve yurtd nda
tan lmas  faaliyetlerini yapmak.

d) Kalite ve Akreditasyon Daire Ba kanl : Yüksekö retim kurumlar n e itim-
retim, ara rma ve topluma hizmet faaliyetlerinin kalite düzeylerinin geli tirilmesi ve

akreditasyonunun gerçekle tirilmesi için gerekli çal malar  yapmak.
e) Ara rma Geli tirme ve Yenilik Daire Ba kanl : Üniversitenin sanayi ve i

dünyas  ile olan ili kilerini düzenlemek, geli tirmek, üniversitenin ara rma geli tirme
faaliyetlerini koordine etmek.

f) Strateji Geli tirme Daire Ba kanl : 5018 say  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve di er mevzuatla strateji geli tirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri
yapmak, yüksekö retim kurumunun hizmet birimleri için performans ölçütlerinin
olu turulmas na yönelik çal malar yapmak.

g) Hukuk Mü avirli i: 659 say  Genel ve Özel Bütçeli darelerde Hukuk
Hizmetlerinin Yürütülmesine li kin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk
birimlerine verilen görevleri yapmak.

) Bilgi Yönetimi Daire Ba kanl : Üniversitenin ihtiyaç duydu u her türlü bilgi
lem sistemini kurmak ve i letmek; istatistik bilgilerini tutmak, e itim-ö retim ve

ara rmalara destek vermek.
h) nsan Kaynaklar  Daire Ba kanl : Üniversite personelinin atama, özlük ve

emeklilik i leriyle ilgili i lemleri yapmak, idarî personelin hizmet öncesi ve hizmet içi e itim
programlar  düzenlemek ve uygulamak.

) Destek Hizmetleri Daire Ba kanl : Üniversitenin ihtiyac  olan ta nmazlar
ndaki sat n alma, kiralama, ar iv, güvenlik, sa k ve benzeri her türlü idarî ve malî

hizmetlerin yürütmek; üniversitenin ta r ve ta nmaz kay tlar  tutmak; hizmet binalar n
temizlik, ayd nlatma ve tma hizmetlerini yürütmek; konut tahsisi, sosyal tesislerin
kurulmas  ve yönetilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

i) Gayrimenkul Yönetim ve Geli tirme Daire Ba kanl : Üniversitenin ta nmazlara
ili kin yapma, yapt rma, bak m, onar m ve tadilat i lerini yürütmek; yüksekö retim
kurumunun ihtiyaç duydu u hizmet binalar  kiralamak, sat n almak, yapmak, yapt rmak
veya kurumun mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar n devri kar nda veya kurum
bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, düzenlenen protokol
çerçevesinde kamu kurum ve kurulu lar na do rudan yapt rmak; yüksekö retim kurumunun
ta nmaz ve demirba lar  kiraya vermek, i letmek, kamu kurumlar  aras nda ta nmaz ve
aynî hak devri ile kuruma yap lacak ta nmaz ba  i lemlerinin yürütülmesinde mevzuata
yönelik de erlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve verimlilik hesaplar  yapmak,
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izlemek, her a amada takip etmek ve yürütmek; ta nmaz ve demirba lar n bak m ve onar m
lerini yürütmek.

j) Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i: Rektörlü ün bas n ve halka ili kilerle ilgili
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, 4982 say  Bilgi Edinme Hakk  Kanunu kapsam nda
yap lacak i leri yürütmek.

k) Özel Kalem Müdürlü ü: Rektörün çal ma program  haz rlamak, resmi ve özel
yaz malar , protokol ve tören i lerini düzenlemek.

(5) Yukar daki hizmet birimlerinden hukuk mü avirli i, bas n ve halkla ili kiler
mü avirli i ve özel kalem müdürlü ü do rudan rektöre ba r

(6) Dördüncü f krada belirtilen birimler belirlenen görevlere ek olarak rektör
taraf ndan verilen di er görevleri de yaparlar.

(7) Rektör taraf ndan üniversitenin de en akademik ve idarî ihtiyaçlar
kar lamak üzere, üniversite yönetim kurulu karar  ile do rudan rektöre ba , rektör
yard mc  say n en fazla iki kat  kadar koordinatör görevlendirilebilir.

(8) Yüksekö retim kurumlar  bünyesinde yer alan meslek yüksekokullar n
koordinasyonunu sa lamak üzere bir meslek yüksekokullar  koordinatörlü ü olu turulur.

Dekan ve fakülte yönetimi
MADDE 15- (1) Fakültenin organlar  dekan, fakülte yönetim kurulu ve fakülte

kuruludur.
(2) Fakültenin en üst yöneticisi olan dekan, fakülteyi, üniversitenin stratejik plan na

ve performans program na, senatonun, üniversite ve fakülte yönetim kurullar n kararlar na
uygun olarak yönetmekle, bölümler ve anabilimdallar  aras nda düzenli ve uyumlu çal may
sa lamakla, fakülte bünyesindeki e itim-ö retim, ara rma ve topluma hizmet faaliyetlerinin
koordinasyonunu sa lamakla ve fakülteyi temsil etmekle görevli ve yetkilidir.

(3) Devlet yüksekö retim kurumlar nda fakültede kadrolu ö retim üyelerince yap lan
seçimde en fazla oy alan profesör unvan na sahip ö retim üyesi üç y l süreyle üniversite
yönetim kurulunca, üniversite konseyi olan üniversitelerde ise, konsey ba kan  taraf ndan
dekan olarak atan r. Kadrolu profesör say  üç veya daha az olan ya da en fazla on ö retim
üyesi bulunan fakültelerde dekan do rudan üniversite yönetim kurulu, üniversite konseyi
bulunan üniversitelerde ise konsey ba kan  taraf ndan atan r. Devlet yüksekö retim
kurumlar nda bir ki i ayn  fakültede üst üste en fazla iki dönem dekan olarak görev yapabilir.
Özel ve vak f yüksekö retim kurumlar nda dekan do rudan rektör taraf ndan atan r.

(4) Görev süresi dolmam  olan dekan, ancak, Kurulun uygunluk görü ü üzerine
üçüncü f krada belirtilen atamaya yetkili merci taraf ndan görevinden al nabilir.

(5) Dekan, fakültenin kadrolu ö retim üyeleri aras ndan iki, ö renci say  üç binin
üzerinde olan fakültelerde kendi görev süresiyle s rl  olmak üzere üç dekan yard mc
görevlendirebilir.

(6) Fakültenin akademik ve idarî konularda en üst karar organ  olan fakülte yönetim
kurulu dekan n ba kanl nda, dekan n belirleyece i en fazla be  bölüm ba kan ; fakültede
kadrolu profesör, doçent, yard mc  doçent ve ara rma görevlilerinin kendi aralar ndan
seçece i üç profesör, iki doçent, bir yard mc  doçent ve bir ara rma görevlisi ile fakülte

renci temsilcisinden olu ur. Fakültede temsil edilemeyen akademik unvanlar için seçim
yap lmaz. Üyelerin görev süresi dekan n görev süresi ile s rl r. Dekan yard mc lar  ile
fakülte sekreteri oy hakk  olmaks n yönetim kurulu toplant lar na kat r, fakülte sekreteri
raportörlük yapar. Fakülte ö renci temsilcisi oy hakk  olmaks n akademik yükselme, atama
ve disiplin konular  d ndaki toplant lara kat labilir.

(7) Fakülte yönetim kurulunun görev ve yetkileri unlard r:
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a) Fakülte kurulunun, bölümlerin ve anabilim dallar n teklifi üzerine fakültenin,
itim-ö retim, bilimsel ara rma ve yay m faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar n,

plan ve programlar n uygulanmas  sa lamak.
b) E itim ve ö retim takviminin uygulanmas  sa lamak.
c) Ö rencilerin kabulü, ders intibaklar  ve ç kar lmalar  ile e itim-ö retim ve

navlara ait i lemler hakk nda karar vermek.
ç) Dekan n fakülte yönetimi ile ilgili gündeme ald  konularda karar almak.
d) Bu Kanunla verilen di er görevleri yapmak.
(8) Fakülte kurulu dekan n ba kanl nda, fakülteye ba  bölüm ba kanlar , bölüm

olmayan fakültelerde anabilimdal  ba kanlar  ile profesörlerin kendi aralar ndan seçecekleri
üç, doçentlerin kendi aralar ndan seçecekleri iki, yard mc  doçentlerin kendi aralar ndan
seçecekleri bir ö retim üyesinden olu ur. Fakülte kurulu y lda en az iki defa dekan n ça
üzerine toplan r.

(9) Fakülte kurulunun görevi e itim-ö retim, bilimsel ara rma ve yay m faaliyetleri
ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar , plan ve programlara ili kin fakülte yönetim kuruluna öneride
bulunmakt r.

(10) Konservatuar n organlar , müdür, yönetim kurulu ve konservatuar kurulundan
olu ur. Bu organlar n görev ve yetkileri fakülte organlar n görev ve yetkileri ile ayn r.

Enstitü, ara rma enstitüsü, ara rma ve uygulama merkezleri
MADDE 16- (1) Enstitünün organlar , enstitü müdürü ve enstitü yönetim kuruludur.
(2) Enstitünün en üst yöneticisi olan enstitü müdürü, enstitüyü, üniversitenin stratejik

plan na ve performans program na, senatonun, üniversite ve enstitü yönetim kurullar n
kararlar na uygun olarak yönetmekle, enstitü bünyesindeki e itim-ö retim, ara rma ve
topluma hizmet faaliyetlerinin koordinasyonunu sa lamakla ve enstitüyü temsil etmekle
görevli, yetkili ve sorumludur.

(3) Üniversite konseyi bulunan devlet yüksekö retim kurumlar nda enstitü müdürü
üç y ll na üniversite konseyi taraf ndan atan r.

(4) Enstitü müdürü, üniversite yönetim kurulu taraf ndan ö retim üyeleri aras ndan
üç y l için atan r ve ayn  enstitüde üst üste en fazla iki defa müdürlük yapabilir. Müdür, kendi
görev süresi ile s rl  olmak üzere ö retim üyeleri aras ndan en çok iki yard mc  atayabilir.

(5) Görev süresi dolmam  olan enstitü müdürü, üniversite yönetim kurulu taraf ndan
gerekçesi gösterilerek görevinden al nabilir.

(6) Enstitünün akademik ve idari konularda en üst karar organ  olan enstitü yönetim
kurulu müdürün ba kanl nda, müdür yard mc lar  ile üniversite yönetim kurulu taraf ndan
kendi üyeleri d ndan, varsa farkl  fakültelerden seçilecek yedi ö retim üyesinden olu ur.
Üyelerin görev süresi müdürün görev süresi ile s rl r. Enstitü sekreteri oy hakk
olmaks n yönetim kurulu toplant lar na kat r ve raportörlük yapar.

(7) Lisansüstü program teklifleri bölüm ba kanlar , bölüm olmayan birimlerde
anabilim ya da anasanat dal  ba kan  taraf ndan yap r. Bir veya birden çok bölümün ortak
olarak teklif etti i disiplinleraras  lisansüstü programlar için enstitü yönetim kurulu ilgili
bölümlerden bir ö retim üyesini koordinatör olarak görevlendirir.

(8) Bir üniversitede lisansüstü e itim vermek üzere, sosyal ve be eri bilimler, sa k
bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri enstitüleri olmak üzere en fazla üç enstitü
bulunabilir.

(9) Ara rma enstitülerine rektör taraf ndan yönetici olarak bir müdür ve i leri
yürütecek say da akademik ve idarî personel görevlendirilir. Ara rma ve uygulama
merkezlerinde rektör taraf ndan idarî personel görevlendirilir.

(10) Ara rma enstitüleri ile ara rma ve uygulama merkezlerinin bu maddede
zikredilmeyen çal ma esaslar  Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
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Meslek yüksekokulu müdürü ve meslek yüksekokulu yönetimi
MADDE 17- (1) Meslek yüksekokulunun organlar , meslek yüksekokulu müdürü ve

meslek yüksekokulu yönetim kuruludur.
(2) Meslek yüksekokulunun en üst yöneticisi olan meslek yüksekokulu müdürü,

meslek yüksekokulunu, üniversitenin stratejik plan na ve performans program na, senatonun,
üniversite ve meslek yüksekokulu yönetim kurullar n kararlar na uygun olarak yönetmekle,
meslek yüksekokulunun bünyesindeki e itim-ö retim, ara rma ve topluma hizmet
faaliyetlerinin koordinasyonunu sa lamakla ve meslek yüksekokulunu temsil etmekle görevli,
yetkili ve sorumludur.

(3) Üniversiteye ba  meslek yüksekokullar nda müdür üniversite konseyi bulunan
devlet yüksekö retim kurumlar nda üç y ll na üniversite konseyi taraf ndan, üniversite
konseyi bulunmayanlarda ise rektör taraf ndan; vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda
rektör taraf ndan atan r.

(4) Devlet yüksekö retim kurumu statüsündeki meslek yüksekokullar nda müdür
Kurul taraf ndan, vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda ise Kurula bildirilmek kayd yla
mütevelli heyet taraf ndan atan r.

(5) Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdür, görev süresi ile s rl  olmak üzere
yüksekokul ö retim elemanlar  aras ndan kendisine iki yard mc  atayabilir. Her bir önlisans
diploma program  için meslek yüksekokulu müdürü bir program koordinatörü görevlendirir.

(6) Meslek yüksekokulunun akademik ve idari konularda karar organ  olan meslek
yüksekokulu yönetim kurulu müdürün ba kanl nda, müdür yard mc lar  ve program
koordinatörlerinden olu ur. Üyelerin görev süresi müdürün görev süresi ile s rl r. Meslek
yüksekokulu sekreteri oy hakk  olmaks n yönetim kurulu toplant lar na kat r ve raportörlük
yapar.

(7) Meslek yüksekokulunda her bir diploma program  için payda lar n içinde yer
ald  bir program dan ma kurulu olu turulur. Bu kurulun önerileri program de erlendirme
ve geli tirmede dikkate al r.

(8) Meslek yüksekokullar n çal mas na ili kin hususlar Kurul taraf ndan
kar lacak yönetmelikle belirlenir.

Bölüm ve bölüm kurulu
MADDE 18- (1) Bölüm ba kan , bölümün kadrolu profesörleri, bulunmad

takdirde doçentleri, doçent de bulunmad  takdirde yard mc  doçentleri aras ndan bölümün
kadrolu ö retim üyelerince seçilir ve dekan taraf ndan üç y l için atan r. Bölümün ö retim
üyesi say n üçten az olmas  durumunda bölüm ba kan  do rudan dekan taraf ndan atan r.
Bölüm ba kanlar  üst üste en çok iki kere seçilebilir ve atanabilirler.

(2) Bölüm ba kan  en fazla iki yard mc  atar. Bölüm ba kan n görevi sona
erdi inde yard mc lar n görevi de kendili inden sona erer.

(3) Yeni kurulan fakültelerde ve meslek yüksekokullar nda  bölüm ba kan  üç y l için
dekan ya da meslek yüksekokulu müdürü taraf ndan atan r.

(4) Bölüm ba kan , bölüm kuruluna ba kanl k eder. Bölüm ba kan  kurulun ald
kararlar n uygulanmas ndan, bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir ekilde
yürütülmesinden sorumludur.

(5) Bölüm kurulu bölümde görev yapan kadrolu ö retim üyeleri ile ö retim
görevlileri ve ara rma görevlilerinin kendi aralar ndan seçecekleri birer temsilci ve kat

rencileri ilgilendiren konularla s rl  olmak kayd yla oy hakk  olmaks n bir ö renci
temsilcisinden olu ur. Bölüm kurulu, bölümde her düzeyde e itim-ö retim, bilimsel
ara rma, yay n ve di er faaliyetlerin planlanmas ndan sorumludur.



20

(6) Bölümün görevleri ve çal ma esaslar  Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle
belirlenir.

Anabilim ve anasanat dal , bilim ve sanat dal
MADDE 19 – (1) Anabilim veya anasanat dal , bölümü olu turan ve en az bir bilim

veya sanat dal  kapsayan e itim-ö retim ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldü ü akademik
bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallar n kurulmas na, birle tirilmesine veya
kald lmas na yüksekö retim kurumlar  senatolar nca karar verilir.

(2) Bilim veya sanat dal , anabilim veya anasanat dal  içinde e itim-ö retim, ara rma
ve uygulama yapan bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallar na ba  olarak bilim veya
sanat dal  kurulmas na ilgili anabilim veya anasanat dal  ba kan , bölüm ba kan  ve dekan n
ortak önerileri üzerine yüksekö retim kurumlar  senatolar nca karar verilir.

(3) Anabilim ve anasanat dal  ba kan  ile bilim ve sanat dal  ba kanlar  o anabilim ve
anasanat ya da bilim ve sanat dal n profesörleri, bulunmad  takdirde doçentleri,
bulunmad  takdirde yard mc  doçentleri, yard mc  doçent de bulunmad  taktirde ö retim
görevlileri aras ndan, o anabilim ve anasanat ya da bilim ve sanat dal nda görevli ö retim
üyeleri ve ö retim görevlilerince seçilir ve dekan ya da  müdür taraf ndan atan r.

(4) Anabilim ve anasanat dallar  ile bilim ve sanat dallar n kurulu  ve i leyi ine
ili kin di er usul ve esaslar Kurul taraf ndan ç kar lan bir yönetmelikle belirlenir.

Fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokullar n di er idarî ve malî
leri

MADDE 20- (1) Her fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulunun idarî
te kilat n ba nda dekana, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulunda ise müdüre ba
bir sekreter ile sekreterlik bürosunda ihtiyaca göre kurulacak ö renci i leri, personel,
kütüphane, idarî ve malî i ler, yay n ve destek hizmetleri birimi bulunur. Bu birimler
üniversite yönetim kurulu karar  ile kurulur.

renci konseyi
MADDE 21 (1) - Yüksekö retim kurumlar n her düzeyinde sunulan hizmetler ile

itim-ö retimin ortam ve artlar n iyile tirilmesi, üniversitelerde ö rencilere yönelik
olarak ya am kalitesinin art lmas , ö rencilerin mezuniyet sonras  döneme haz rlanmas  ve
yüksekö retim kurumlar n karar süreçlerine ö rencilerin katk lar n sa lanmas  amac yla
rektörlü e önerilerde bulunmak üzere her yüksekö retim kurumunda bir ö renci konseyi
olu turulur.

(2) Yüksekö retim kurumlar nda yönetim kurulu karar yla renci konseylerine
yürütecekleri faaliyet program  çerçevesinde Rektörlükçe her y l bütçeden  belirli bir tutar
ayr r. Ö renci konseyinin bütçe ve harcamalar  yüksekö retim kurumunun iç denetim ve
kontrol sistemi çerçevesinde denetlenir.

(3) Yüksekö retim kurumlar  taraf ndan faaliyetlerini gere i gibi yürütebilmeleri için
renci konseyine uygun bir mekan tahsis edilir.

(4) Türkiye Yüksekö retim Ö renci Konseyi, yüksekö retim kurumlar  ö renci
konsey ba kanlar n kendi aralar ndan seçtikleri bir ba kan ve on üyeden olu ur. Türkiye
Yüksekö retim Ö renci Konseyinin yürütece i y ll k faaliyet programlar  çerçevesinde Kurul
taraf ndan her y l bütçeden belirli bir mebla  ayr r ve buna ili kin harcamalar Kurulca
denetlenir.

(5) Yüksekö retim kurumlar  ö renci konseyleri ile bunlar n olu turdu u Türkiye
Yüksekö retim Ö renci Konseyinin olu umu, kat laca  kurullar ve çal ma usul ve esaslar
Kurul taraf ndan ç kar lan yönetmelikle belirlenir.
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Üniversite hastanesinin kurulmas  ve yönetimi
MADDE 22- (1) Bünyesinde t p veya di  hekimli i fakültesi bulunan

üniversitelerde, Sa k Bakanl n görü ü al narak Kurul karar  ile üniversite hastanesi
kurulabilir.

(2) Üniversite hastanesi, rektörün görevlendirece i bir yard mc n ba kanl nda,
sa kla ilgili fakültelerin dekanlar , ba hekim, hastane müdürü ve varsa döner sermaye

letmesinin müdüründen olu an yönetim kurulu taraf ndan yönetilir.
(3) Yönetim kurulu, hastanelerdeki e itim, ara rma, te his, tedavi ve rehabilitasyon

hizmetlerinin etkin bir ekilde yürütülmesi ile gelir ve gider idaresine, insan kaynaklar  ve
malzeme tedarikine yönelik kararlar  al r.

(4) ki ya da daha fazla üniversite hastanesi aralar nda i birli i olu turmak suretiyle,
bbi malzemelerle sair sarf malzemelerinin teminine ili kin i lemlerin bir merkezden

yap lmas  sa layabilirler.
(5) Devlet üniversiteleri bünyesindeki hastanelerde, yönetim kurulu karar  ile,

yard mc  sa k hizmetlerinde ve idarî görevlerde, kadro art  aranmaks n ve ücretleri
tamamen döner sermaye i letmesi gelirlerinden ödenmek üzere, 4857 say  Kanunu
hükümlerine göre personel istihdam edilebilir.

(6) Üniversite hastanelerinin kalite ve standart denetimi Türkiye Yüksekö retim
Kurulunun Sa k Bakanl  ile birlikte belirleyece i ilgili mevzuat hükümlerine göre yap r.

(7) Üniversite hastanelerinin yönetimine dair di er usul ve esaslar, Sa k
Bakanl n görü ü al narak Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.

Yüksekö retim kurumlar  ile hastaneler aras nda i birli i
Madde 23- (1) Sa k Bakanl  ve ba  kurulu lar na ait kurum ve kurulu lar ile

Devlet yüksekö retim kurumlar n ilgili birimleri aras nda i birli i yap lmas  3359 say
Sa k Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar  ile özel sa k kurulu lar  aras nda t p,
di hekimli i ve di er sa k bilimleri alanlar nda e itim-ö retim, ara rma, uygulama ve
sa k hizmeti sunumu amac yla i birli i yap labilir. Türkiye Yüksekö retim Kurulu
taraf ndan belirlenen kriterler çerçevesinde bu yüksekö retim kurumlar  ile i birli i yapan
özel sa k kurulu lar  üniversite hastanesi olarak kabul edilir. Bu i birli inin artlar , usul ve
esaslar  Kurul taraf ndan ç kar lan yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksekö retim Kurumlar n Kurulu  ve Görevleri

Yüksekö retim kurumlar n kurulu u
MADDE 24- (1) Yüksekö retim kurumlar  Devlet, vak f ya da özel yüksekö retim

kurumu olmak üzere farkl  statülerde kurulabilir. Devlet yüksekö retim kurumu kanunla, özel
ve vak f yüksekö retim kurumlar  ise Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar  ile
kurulur. Devlet yüksekö retim kurumlar  kamu tüzel ki ili ini, di er yüksekö retim
kurumlar  ise özel hukuk tüzel ki ili ini haizdir.

(2) Yüksekö retim kurumu bünyesinde fakülte, enstitü, konservatuar ve ara rma
enstitüsü ilgili yüksekö retim kurumu senatosunun; yüksekö retim kurumu statüsündeki
meslekyüksekokulu bünyesinde enstitü ya da ara rma merkezi kurulmas  yönetim kurulunun
talebi ve Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar  ile; meslek yüksekokulu, ara rma ve
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uygulama merkezi, bölüm, anabilim dal , anasanat dal , bilim dal  ve sanat dal  Kurulun
belirledi i kriterler çerçevesinde senato karar  ile kurulur.

Yüksekö retim kurumlar n görevleri
MADDE 25– (1) Yüksekö retim kurumlar n görevleri unlard r.
a) Bireylerin f rsat e itli i ve hayatboyu ö renme ilkesi gere ince bireysel ve

toplumsal projelerin daha ba ar  bir düzeyde hayata geçirilmesini sa layacak bilgi, beceri ve
yetkinlik ile donat lmas  ve onlar n giri imde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten
kaç nmayan, ele tirel dü ünme becerilerine sahip, insan haklar , demokrasi ve kültürel
de erler konusunda duyarl  ve aktif bireyler olmas na yönelik evrensel standartlarda e itim-

retim hizmeti vermek.
b) Bilimsel bilgi, teknoloji ve sanatsal üretime yönelik ara rmalar ve yay nlar

yapmak, yapt rmak ve nitelikli bilim insan  yeti tirmek
c) Toplumsal ihtiyaçlar n giderilmesi bak ndan gerek duyulan alanlarda kamu

hizmeti üretmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik yönlerden
ilerlemesini ve geli mesini ilgilendiren sorunlar  ö retim ve ara rma konusu yapmak,
sonuçlar  toplumun yarar na sunmak, ihtiyaçlara uygun meslek elemanlar n yeti mesine
ve bilgilerinin geli mesine katk da bulunmak.

ç) Yüksekö retim kurumlar nda özgürce ara rma ve bilimsel çal ma yap lmas  ve
topluma sunulmas  için uygun ortam haz rlamak.

Türkiye’de yabanc  yüksekö retim kurumu aç lmas
MADDE 26- (1) Yabanc  yüksekö retim kurumlar n Türkiye’de fakülte, enstitü,

konservatuar ve meslek yüksekokulu açabilmesine, Kurulun teklifi üzerine mütekabiliyet art
aranarak Bakanlar Kurulu karar  ile izin verilebilir. Yabanc  yüksekö retim kurumlar n
Türkiye’de kurduklar  fakülte, enstitü, konsevatuar ve meslek yüksekokullar , bünyesinde
yürütülen yüksekö retim faaliyeti bak ndan kendi e itim programlar  uygulamak üzere
Yüksekö retim Kurulunun bu tür yüksekö retim kurumlar  için belirledi i artlara uymak
kayd yla faaliyet göstermek üzere e itim birimi açabilirler.

(2) Bu yüksekö retim kurumlar n ö renci kontenjanlar  Kurul taraf ndan belirlenir.
Türkiye’de faaliyette bulunan yabanc  yüksekö retim kurumlar na kabul edilecek Türkiye
Cumhuriyeti vatanda  ö rencilerin say , belirlenen kontenjan n yüzde yirmibe inden fazla
olamaz.

(3) Türkiye’de faaliyette bulunan yabanc  yüksekö retim kurumlar ndan al nan
akademik derece ve unvanlar, yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar ndan al nan akademik
derece ve unvanlar gibi denklik i lemlerine tabidir.

(4) Bu maddede belirtilen hususlara ili kin düzenlemeler Kurul taraf ndan ç kar lan
yönetmelikle belirlenir.

Yurtd nda yüksekö retim kurumu aç lmas
MADDE 27– (1) Türkiye’deki Devlet yüksekö retim kurumlar n yurtd nda

yüksekö retim birimi açabilmesine Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar  ile izin
verilebilir. Türkiye’deki vak f ve özel yüksekö retim kurumlar  ise Kurula bilgi vermek
suretiyle yurtd nda birim kurabilir. Bu yüksekö retim kurumlar n e itim-ö retim
faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti mevzuat na tabidir. Bu kurumlardan al nan diplomalar
yurtiçindeki yüksekö retim kurumlar n diplomalar  gibi i lem görür.

(2) Bu hususa ili kin düzenlemeler Kurul taraf ndan ç kar lan yönetmelikle belirlenir.
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Vak f yüksekö retim kurumlar n kurulu artlar  ve tabi oldu u esaslar
MADDE 28- (1) Kazanç amac na yönelik olmamak art yla vak f yüksekö retim

kurumlar n kurulu una izin verilebilmesi için a daki artlar n gerçekle mesi gerekir.
a) Vak f senedinde amaçlar aras nda yüksekö retim kurumu kurmaya yer verilmi

olmas ,
b) Vakf n mülkiyetindeki ta nmazlar ile en az yüzde 40’  nakit olmak kayd yla

malvarl n Kurul taraf ndan belirlenen miktardan az olmamas ,
c) Talep edilen yüksekö retim kurumu bünyesinde yürütülecek olan yüksekö retim

faaliyeti için asgarî miktar  Kurul taraf ndan belirlenen büyüklükte ta nmaz veya ta nmazlar
üzerinde kurulacak olan yüksekö retim kurumu lehine en geç yüksekö retim kurumunun
kurulu  tarihinden itibaren alt  ay içinde aynî hak tesis edilmesine yönelik malikler taraf ndan
noter tasdikli taahhütte bulunulmu  olmas ,

ç) Bu ta nmaz n yürürlükteki imar planlar na göre e itim amaçl  yap la maya müsait
olmas ,

d) Vakf n, Kurul taraf ndan kabul edilebilecek mücbir sebepler d nda
yüksekö retim kurumunu, tüzel ki ilik kazand  tarihten itibaren üç y l geçti i halde
açmamas  veya açamamas  veya aç lan birimlerde Kurulca belirlenen yetersizli i bir y l
içinde gidermemesi ve Kanun hükümlerine ve tespit edilen esaslara ayk  hareket edilmesi
hallerinde, yüksekö retim kurumuna tahsis edilen ta r ve ta nmazlar n ve haklar n Kurulca
belirlenen bir Devlet yüksekö retim kurumuna devrini kabul etti ine dair taahhüt belgesinin
Kurula sunulmu  olmas ,

e) Vak flar Genel Müdürlü ünün uygunluk görü ünün al nm  olmas .
(2) Kurulan yüksekö retim kurumuna tahsis edilen ta r ve ta nmazlar n mülkiyeti

ile aynî haklar tüzel ki ili in kazan lmas  ile yüksekö retim kurumuna intikal eder. Tahsis
edilen mal ve haklarla ilgili tescil ve teslim i lemleri kurulu tan itibaren alt  ay içinde
gerçekle tirilir.

(3) Birinci f kran n (c) bendi hükmüne göre vak f yüksekö retim kurumuna tahsis
edilen ta nmazlar üzerinde yüksekö retim amac  d nda ba ka bir faaliyette ve tasarrufta
bulunulamaz. Vak f yüksekö retim kurumuna tahsis edilen ta nmazlar üzerinde bu Kanun
hükümlerine ayk  olarak aynî ve ahsî hak tesisine ili kin i lemler hükümsüzdür.

(4) Kurulan yüksekö retim kurumu bünyesinde yüksekö retim faaliyetine
ba lanabilmesi, ancak yüksekö retim biriminin faaliyeti bak ndan gerekli ve yeterli altyap
tesislerinin en geç üç e itim-ö retim y  sonuna kadar e itim-ö retime haz r hale getirilmi
olmas ; e itim-ö retime ba layacak birimlerin bir y ll k cari giderlerinin yüzde yirmisini
kar layacak tutardaki paran n yüksekö retim kurumu hesab na aktar lm  olmas  ve Kurul
taraf ndan belirlenen asgari say daki ö retim eleman n sa lanmas art yla Kurul taraf ndan
verilecek izinle mümkündür.

(5) Kurucu vak f, ilgili yüksekö retim kurumu mezun verinceye kadar her e itim-
retim y  ba nda bir y ll k cari giderlerinin yüzde yirmisini kar layacak tutardaki paray

yüksekö retim kurumu hesab na aktar r.
(6) Vak f yüksekö retim kurumlar n ilan edilen ö renci kontenjan n en az yüzde

onu tam burslu olmak üzere toplamda en az yüzde otuzu burslu olarak ö renim görür. Kurul
bu oranlar  yüzde elliye kadar art rmaya yetkilidir.

(7) Vak f yüksekö retim kurumlar nda istihdam edilen akademik personelin Devlet
memurlu una giri e engel bir mahkûmiyetinin bulunmamas  gerekir.

(8) Vak f yüksekö retim kurumlar n e itim-ö retim faaliyetine ili kin i lemleri ile
retim elemanlar n atanma, yükselme ve disiplin i lemleri bu Kanun hükümlerine tabidir

ve bu i lemlerden do an ihtilaflara ili kin davalar idari yarg  mercilerinde görülür.
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(9) Vak f yüksekö retim kurumlar  mal varl klar n yüzde ellisini a acak düzeyde
borçlanamazlar. Gelir gider ve kredi i lemleri ile borçlanma durumlar  y ll k olarak Kurula
bildirirler.

(10) Vak f yüksekö retim kurumlar n kurulu una ili kin esas ve usuller Kurul
taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.

Özel yüksekö retim kurumlar n kurulu artlar  ve tabi oldu u esaslar
MADDE 29- (1) Özel yüksekö retim kurumlar n kurulu una izin verilebilmesi

için a daki artlar n gerçekle mesi gerekir.
a) tigal konusu ve faaliyet alan  münhas ran yüksekö retime yönelik olan bir

anonim irket kurulmu  olmas ,
b) Anonim irketin hisse senetlerinin tamam n nama yaz  olmas ,
c) Anonim irket orta  gerçek ki ilerin devlet memurlu una giri e engel bir

mahkûmiyetinin bulunmamas ; müflis veya konkordato ilan etmi  olmamas ; tüzel ki i olmas
halinde bu tüzel ki inin yönetim ve denetiminde görevli ki ilerin, kurucularda aranan di er
artlar  ta mas ,

ç) Anonim irket yöneticileri, genel müdür, murahhas müdür yahut üst düzey
yönetim ve temsile yetkili k nanlar n kurucularda aranan artlar d nda en az lisans
düzeyinde ö retim görmü  olmas ,

d) En az yüzde 40’  nakit olmak kayd yla anonim irketin ödenmi  sermayesinin
Kurul taraf ndan belirlenen miktardan az olmamas  ve bunun Kurulun izni olmaks n tasarruf
edilemeyecek ekilde bir devlet bankas  hesab nda tutulmas ,

e) Talep edilen yüksekö retim kurumu bünyesinde yürütülecek olan yüksekö retim
faaliyeti için asgarî miktar  Kurul taraf ndan belirlenen büyüklükte ta nmaz veya ta nmazlar
üzerinde kurulacak olan yüksekö retim kurumu lehine en geç yüksekö retim kurumunun
kurulu  tarihinden itibaren alt  ay içinde aynî hak tesis edilmesine yönelik malikler taraf ndan
noter tasdikli taahhütte bulunulmu  olmas ,

f) Bu gayrimenkulün yürürlükteki imar planlar na göre e itim amaçl  yap la maya
müsait olmas ,

g) irketin, Kurul taraf ndan kabul edilebilecek mücbir sebepler d nda
yüksekö retim kurumunu, tüzel ki ilik kazand  tarihten itibaren üç y l geçti i halde
açmamas  veya açamamas  veya aç lan birimlerde Kurulca belirlenen yetersizli i bir y l
içinde gidermemesi, Kanun hükümlerine ve tespit edilen esaslara ayk  hareket edilmesi
hallerinde, yüksekö retim kurumuna tahsis edilen ta r ve ta nmazlar n ve haklar n Kurulca
belirlenen bir Devlet yüksekö retim kurumuna devrini kabul etti ine dair taahhüt belgesinin
Kurula sunulmu  olmas .

(2) Kurulan yüksekö retim kurumuna tahsis edilen mallar n mülkiyeti ile aynî haklar
tüzel ki ili in kazan lmas  ile yüksekö retim kurumuna intikal eder. Bu durumda tahsis edilen
mal ve haklarla ilgili tescil ve teslim i lemleri kurulu tan itibaren alt  ay içinde
gerçekle tirilir.

(3) zin talebinde bulunan anonim irkete bir ba ka irketin, vakf n veya derne in
ortak olmas  halinde, birinci f kran n (c) bendindeki art, bu irket ortaklar , vak f veya dernek
kurucular  ve yönetim kurulu üyeleri bak ndan da aran r.

(4) Yüksekö retim kurumu kurabilmesine izin verilen;
a) Anonim irketin ortaklar n hisselerinin devri,
b) Anonim irketin orta  olan irketin ortaklar nda ve yönetim kurulunda de iklik

yap lmas ,
c) Anonim irketin orta  olan vakf n veya derne in yönetim kurulunda de iklik

yap lmas ,
Kurulun iznine tabidir.
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(5) Özel yüksekö retim kurumu kurabilmesine izin verilen anonim irket bünyesinde
iznin kapsam  d nda herhangi bir ticari faaliyette bulunulamaz.

(6) Birinci f kran n (e) bendi hükmüne göre özel yüksekö retim kurumuna tahsis
edilen ta nmazlar üzerinde yüksekö retim amac  d nda ba ka bir faaliyette ve tasarrufta
bulunulamaz. Özel yüksekö retim kurumuna tahsis edilen ta nmazlar üzerinde bu Kanun
hükümlerine ayk  olarak aynî ve ahsî hak tesisine ili kin i lemler hükümsüzdür.

(7) Kurulan yüksekö retim kurumu bünyesinde yüksekö retim faaliyetine
ba lanabilmesi, ancak yüksekö retim biriminin faaliyeti bak ndan gerekli ve yeterli altyap
tesislerinin en geç üç e itim-ö retim y  sonuna kadar e itim-ö retime haz r hale getirilmi
olmas ; e itim-ö retime ba layacak birimlerin bir y ll k cari giderlerinin yüzde yirmisini
kar layacak tutardaki paran n yüksekö retim kurumu hesab na aktar lm  olmas  ve Kurul
taraf ndan belirlenen asgarî say daki ö retim eleman n sa lanmas art yla Kurul taraf ndan
verilecek izinle mümkündür.

(8) Kurucu irket, ilgili yüksekö retim kurumu mezun verinceye kadar her e itim-
retim y  ba nda bir y ll k cari giderlerinin yüzde yirmisini kar layacak tutardaki paray

yüksekö retim kurumu hesab na aktar r.
(9) Özel yüksekö retim kurumlar n ilan edilen ö renci kontenjan n en az yüzde

onu tam burslu ö renim görür. Kurul bu oran  yüzde yirmiye kadar art rmaya yetkilidir.
(10) Özel yüksekö retim kurumlar nda istihdam edilen akademik personelin Devlet

memurlu una giri e engel bir mahkûmiyetinin bulunmamas  gerekir.
(11) Özel yüksekö retim kurumlar n e itim-ö retim faaliyetine ili kin i lemleri ile

retim elemanlar n atanma, yükselme ve disiplin i lemleri bu Kanun hükümlerine tabidir
ve bu i lemlerden do an ihtilaflara ili kin davalar idari yarg  mercilerinde görülür.

(12) Özel yüksekö retim kurumlar  mal varl klar n yüzde ellisini a acak düzeyde
borçlanamazlar. Gelir gider ve kredi i lemleri ile borçlanma durumlar  y ll k olarak Kurula
bildirirler.

(13) Özel yüksekö retim kurumlar n kurulu una ili kin esas ve usuller Kurul
taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.

(14) irket malvarl n denetimi a daki artlara tabidir.
a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre denetime tabi olmasa bile irket, ba ms z

denetçiler taraf ndan denetlenir. Ba ms z denetçi raporlar  denetlemenin bitiminden itibaren
iki hafta içinde Kurula sunulur.

b) Yönetim kurulu üyelerine ya da anonim irket ortaklar na irketin borçlar  varken
herhangi bir kâr pay  ve ikramiye ödenemez. Bu gibi durumlarda yönetim kurulu üyelerine
sadece irket esas sözle mesi ya da genel kurul karar  ile belirlenen huzur hakk  ya da ücret
ödenebilir.

c) irketin, yöneticiler ya da irketin ortaklar  ile yapt klar  ticari i lemler ayr ca
Kurula bildirilir ve Kuruldan onay al r.

ç) Yüksekö retim kurumu kurabilmesine izin verilen irketin hisselerinin haciz ya da
cebri icra yoluyla sat lmas  ancak Kurulun izniyle mümkündür.

(15) A daki hallerde özel yüksekö retim kurumunun izni iptal edilir.
a) irketin i tigal alan  d nda bir i le i tigal etti inin tespit edilmesi,
b) irket kurucular n ve yönetim kurulu üyelerinin iznin verili inde belirlenen

vas flar  kaybetmeleri ve bu eksikliklerin giderilmesi için Kurul taraf ndan verilen süre içinde
eksikliklerin giderilmemesi,

c) irketin ba ms z denetçi raporlar ndan ya da Kurulun incelemelerinden malî
durumunun e itim-ö retim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde zay f oldu unun tespit
edilmesi, bankada bulundurmas  gereken nakdi tamamlayamamas ,

ç) Gerekli altyap , insan kaynaklar  ve tesisin kaybedilmesi ve verilen süre içinde
tamamlanamamas ,
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d) Üniversiteye kay t, s nav ve diploma usulsüzlüklerinin yap ld n tespit edilmi
olmas .

(16) Yüksekö retim kurumuna kay tl  ö renciler bir Devlet üniversitesine nakledilir.
irket nakledilen herbir ö renci için Kurul taraf ndan belirlenen e itim-ö retim maliyetini
rencilerin nakledildi i üniversiteye ödemekle yükümlüdür.

(17) Yöneticilerin yönetimi kötüye kullanmas  veya mevzuat n kendilerine yükledi i
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde Kurul durumun düzeltilmesi için süre verir. Bu
sürede Kurulun istedi i hususlar düzeltilmez ise, Kurul taraf ndan bir yönetim kurulu atan r.
Bu yönetim kurulu irket genel kurulunu derhal toplant ya ça r ve yeni bir yönetim kurulu
seçilmesini sa lar. Kurul taraf ndan görevden al nan yöneticiler bir daha yöneticilik
yapamazlar.

Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda mütevelli heyet
MADDE 30- (1) Vak f ve özel yüksekö retim kurumu mütevelli heyet üyeleri

kurucu vak f veya irket yönetim organ  taraf ndan seçilir ve Kurul taraf ndan atan r.
Mütevelli heyet üyelerinin say  yediden az onbe ten fazla olamaz ve görev süreleri dört

ld r. Süresi sona eren mütevelli heyet üyeleri yeniden seçilebilir. Ayn  ki i birden fazla
yüksekö retim kurumu mütevelli heyetine üye olamaz. Mütevelli heyet üyelerinin en az be te
üçünün lisans düzeyinde yüksekö renim görmü  olmas artt r. Kamu görevinden ç kar lm
olan ki iler mütevelli heyet üyesi olamazlar. Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda
rektör veya müdür mütevelli heyetin tabii üyesi olup, en az ve en çok üye say yla ilgili

rlaman n d ndad r. Vak f yüksekö retim kurumlar nda kurucu vak f yönetim kurulu
ba kan ve üyeleri, bunlar n birinci derece kan ve s hri h mlar  ile e lerinden mütevelli
heyette görev alacaklar n say  ikiyi geçemez. Rektör ve müdür d ndaki yüksekö retim
kurumu mensuplar  mütevelli heyette görev alamaz.

(2) Mütevelli heyet üyeleri en az lisans düzeyinde yüksekö renim görmü  üyeleri
aras ndan dört y l için bir ba kan ve bir ba kan vekili seçer. Rektör veya müdür mütevelli
heyet ba kan  veya ba kan vekili seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplant lara
kat lamaz. Mütevelli heyet üye tam say n be te üçü ile toplan r ve üye tam say n salt
ço unlu u ile karar al r.

(3) Mütevelli heyet yüksekö retim kurumunun tüzel ki ili ini temsil eder.
(4) Mütevelli heyet yüksekö retim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamalar

izler.
(5) Mütevelli heyet akademik organlar n yetkilerini kullanamaz veya bu organlar n

yerine geçerek i lem tesis edemez.
(6) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda ö rencilerden al nacak ücretler ve

rencilere sa lanacak burs ve benzeri imkanlar mütevelli heyet taraf ndan tespit edilir.

Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda akademik, idarî ve malî konular
MADDE 31- (1) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda akademik organlar

Devlet yüksekö retim kurumlar nda oldu u gibi düzenlenir ve ayn  görevleri yerine getirir.
retim elemanlar n nitelikleri ve tabi olacaklar  disiplin hükümleri Devlet yüksekö retim

kurumlar ndaki ile ayn r. Devlet yüksekö retim kurumlar nda çal malar  yasaklanm  veya
disiplin yoluyla bu kurumlardan ç kar lm  ki iler, vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda
görev alamazlar.

(2) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar ndaki ö retim elemanlar n ders yükleri
Devlet yüksekö retim kurumlar ndaki ile ayn r; bunlar n ayl k ve di er özlük haklar
konusunda  4857 say  Kanunu hükümleri uygulan r.
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(3) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda Devlet yüksekö retim kurumlar ndaki
akademik ve idarî yap  esas al r. Ancak bu kurumlar n özelli ine göre hangi hususlarda
farkl klar olabilece i Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikte belirlenir.

(4) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar n e itim-ö retim esaslar , ö retim
süreleri, ö renci haklar  ve disiplin ile ilgili hususlar Devlet yüksekö retim kurumlar ndaki ile
ayn r.

(5) Vak f yüksekö retim kurumunun mütevelli heyet taraf ndan onaylanan ayr nt
bütçesinin bir örne i ile bütçenin uygulanmas na ili kin esaslar ve harcamaya ili kin yetkileri
gösterir mütevelli heyet kararlar  Kurula gönderilir. Hesap dönemi sonunda gerçek
harcamalar yeminli malî mü avirce usulüne uygun olarak incelenip tasdik edilir ve Kurulun
belirleyece i tarihe kadar gönderilir. Vak f yüksekö retim kurumuna ait ta nmazlar
yüksekö retim kurumu tüzelki ili i ad na tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve
demirba lar noter tasdikli ayniyat defterine kaydedilir ve kay tlar usulüne uygun olarak
muhafaza edilir.

(6) Vak f yüksekö retim kurumunun gelirleri, geçici olarak dahi hiçbir ekilde
kurucu vakf n malvarl na veya hesaplar na aktar lamaz.

(7) Vak f yüksekö retim kurumlar  Devlet yüksekö retim kurumlar na tan nan malî
kolayl klardan, muafiyetlerden ve istisnalardan yararlan rlar ve emlak vergisinden muaft rlar.

(8) Mütevelli heyet taraf ndan kabul edilen bütçe s rlar  içinde kalmak kayd yla,
yat m ve transfer harcamalar  ile cari harcamalar konusunda mütevelli heyet ba kan
harcama yetkilisidir. Bu yetkiler gerekti inde ve uygun görüldü ü ölçüde mütevelli heyet
ba kan vekiline, rektör veya müdür yard mc lar na ve dekanlara devredilebilir.

(9) Vak f yüksekö retim kurumlar n in aat ve her çe it al m, sat m, kiralama
lerinde, bu Kanun hükümleri çerçevesinde mütevelli heyet taraf ndan kabul edilen

yönetmelik hükümleri uygulan r.

leri ara rma birimleri ve bu birimlerin belirlenmesine ili kin esaslar
MADDE 32- (1) Yüksekö retim birimleri, doktora program  çe itlili i, bu

birimlerden mezun olan ö renci say , son be  y l içinde bütçe içi ve bütçe d  kaynaklardan
kulland klar  ara rma kayna  tutar , ö retim elemanlar n ortalama akademik faaliyet
puanlar , ara rma ödülü ve patent say lar , patent ba vuru say lar  ve ara rma kapasitesinin
de erlendirmesinde kullan labilecek di er unsurlar esas al narak, Kurul karar yla ileri
ara rma birimi olarak belirlenebilir.

(2) leri ara rma birimi olarak belirlenecek birimlerin say  Türkiye’de mevcut
ilgili birim say n yüzde onunu geçemez.

(3) leri ara rma birimleri, uzmanla klar  alanlarda ilave kamu kaynaklar , idarî ve
malî kolayl klar ve özel projelerle gerek Kurul gerekse di er kamu kurumlar  taraf ndan
desteklenir.

(4) leri ara rma birimlerinin durumu ve performans  her be  y lda bir yeniden
de erlendirmeye tabi tutulur. Belirlenen kriterleri sa layamad  tespit edilenlerin bu
statüsüne son verilir.

(5) leri ara rma birimlerinin belirlenmesinde kullan lacak kriterler ve
de erlendirme usulleri ile ara rma birimlerine sa lanacak idarî kolayl klar ve Devlet
yüksekö retim kurumlar  ara rma birimlerine yap lacak malî destekler Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanl , Kalk nma Bakanl  ile Maliye Bakanl n görü ü al narak Kurul
taraf ndan ç kar lacak yönetmelikte belirlenir.

Bilgi lisanslama ofisi
MADDE 33- (1) Yüksekö retim kurumlar nda, ara rmac , uzman, di er personel

ve ö rencileri yapacaklar  bilimsel çal malar itibar yla ticarî de eri yüksek konulara
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yönlendiren; ara rma sonunda üretilen bilgi ve ürünlerin ticarî aç dan de erlendirilebilmesi
için gerekli faaliyetleri ve ticarî de eri olan bilgilerin fikrî mülkiyet kapsam nda korunmas
amac yla gerekli tedbirleri belirleyen; ticarî de eri olan bilgilerin ilgili ki i, kurum ve
kurulu lara pazarlamas , lisanslamas , devrini veya transferini yapan; bilgilerin ürüne
dönü türülmesi çal malar  destekleyen anonim irket statüsünde bilgi lisanslama ofisi
kurulabilir.

(2) Bilgi lisanslama ofisinin te kili, görevleri, çal ma usul ve esaslar  Kurul
taraf ndan ç kar lan yönetmelikle belirlenir.

(3) Kurulan bu irketlerin elde etti i kazançlar kurumlar vergisinden müstesnad r.

BE NC  BÖLÜM
Yüksekö retime Giri , Yüksekö retim Kurumlar n E itim-ö retim,

Ara rma ve Topluma Hizmet Faaliyetleri

Yüksekö retime giri
MADDE 34- (1) Ö renciler yüksekö retim kurumlar na ki isel ba ar lar  dikkate

al narak, esaslar  Kurul taraf ndan belirlenen s navlar ile girerler.
(2) Ortaö retim kurumlar  birincilik ile bitiren adaylar için mevcut kontenjanlar n

yan  s ra Kurul karar  ile ayr  kontenjanlar belirlenebilir.
(3) Bir mesle e yönelik program uygulayan ortaö retim kurumlar n mezunlar  için

mevcut kontenjanlar n yan  s ra Kurul karar  ile bu ortaö retim kurumlar n devam
niteli indeki yüksekö retim kurumlar nda ayr  kontenjanlar belirlenebilir.

(4) Yabanc  uyruklu ö renciler ile ortaö retimin tamam  yurtd nda tamamlayan
rencilerin yüksekö retim kurumlar na kabul usul ve esaslar  Kurul taraf ndan belirlenir.

(5) Uluslararas  andla malar gere i Türkiye’deki yüksekö retim kurumlar nda
renim görecek yabanc  uyruklu ö renci kontenjanlar n belirlenmesi ve bu ö rencilerin

yerle tirme i lemleri Kurul taraf ndan yap r.
(6) Kurulca belirlenen esaslara göre belli sanat ve spor dallar nda üstün kabiliyetli

oldu u tespit edilen ö renciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara rma Kurumunca tespit
edilen uluslararas  bilimsel yar malarda ödül kazanan ö renciler, ilgili dallarda e itim
yapmak kayd yla belirlenecek usul ve esaslara göre yüksekö retim kurumlar na
yerle tirilebilir.

Diploma programlar , ders kredilerinin hesaplanmas , ö rencilik haklar ndan
yararlanma ve s navlar

MADDE 35- (1) Önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlar n her bir
düzeyi için ö renci çal ma yüküne dayal  asgarî krediler ile ba ar  olarak mezun olan

rencilerin kazanaca  bilgi, beceri ve yetkinlikler, yüksekö retim yeterlilikler çerçevesinde
belirlenir. Yüksekö retim kurumlar , açmay  planlad klar  diploma programlar  için
yüksekö retim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmi  olan asgarî yeterlilikleri sa layacak

renim kazan mlar  tespit eder ve buna göre ders müfredatlar  olu tururlar.
(2) Ulusal düzeyde farkl  ö renme kazan mlar na göre Kurul karar  ile olu turulan

diploma program türü listesinde yer alan programlar, ülke ihtiyaçlar  ve kalite standartlar
gözetilerek her y l Kurul taraf ndan belirlenen kriterler çerçevesinde ilgili yüksekö retim
kurumunun senato karar  ile aç r.



29

(3) Bir y l süreli yabanc  dil haz rl k s  hariç, kay t oldu u programa ili kin
derslerin verildi i dönemden ba lamak üzere, her dönem için kay t yapt p yapt rmad na
bak lmaks n önlisans programlar  azami dört y l, lisans programlar  azami yedi y l,
lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar  azami dokuz y l, yüksek lisans
diploma program  azami üç y l, doktora diploma program  ise azami alt  y l içinde ba ar
ile tamamlayarak mezun olamayanlar,  ö renci katk  pay  veya ö renim ücretlerini ödemek
art  ile ö renimlerine devam etmek için kay t yapt rabilir. Bu durumda, ders ve s navlara

kat lma ile tez haz rlama hariç, ö rencilere tan nan di er haklardan yararland lmaks n
rencilik statüleri devam eder.

 (4) Yüksekö retim kurumlar nda,
a) Birinci, ikinci, uzaktan ve yaz ö retiminin aç lmas ,
b) Ö retim faaliyetlerinin üç dönemi a mamak üzere y l içinde kaç döneme ayr larak

sürdürülece i,
c) Her bir dönemde al nmas  gereken asgarî ve azamî kredi miktarlar ,
ç) Her bir diploma program n diplomay  almay  hak eden ki iye kazand raca

bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçme ve de erlendirmelerinin nas l yap laca ,
d) Haz rl k s  veya ba ka yollarla yabanc  dil yeterlili inin nas l kazand laca

ve yabanc  dil bilgi düzeyinin nas l ölçülece i,
e) Kay t, devam, uygulama, tez, staj ve teorik ders içerikleri ve a rl klar , ön artl

dersler, s nav çe itleri ve bunlar n ders ba ar  notuna katk ,
f) Ö renci ders de erlendirmeleri ile ö rencilerin mezuniyet sonras  istihdam na

ili kin olarak bilgi, görü  ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan ki ileri ifade eden d  payda lar n
diploma programlar na ili kin de erlendirmelerinin al nmas ,

g) Di er yurtiçi ve yurtd  yüksekö retim kurumlar ndan al nan derslerin intibak n
sa lanmas ,

) Farkl  diploma programlar ndan baz  derslerin al nmas yla yandal veya çift anadal
yap lmas ,

h) Diploma al nabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya aç k ö retim özellikleri
ile üçüncü f krada belirlenen sürelerde diploma alamayan ö renciler bak ndan, müfredat
de ikli i veya isimleri de memekle birlikte ders içeri inin de mesi ya da ders içeri i
de memekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle daha önce ba ar  olunan
derslerden hangilerinin yeniden al nmas  gerekti i,

) E itim-ö retim süreçlerinin sürekli iyile tirilmesine yönelik iç ve d  kalite
güvencesi uygulamalar ,

i) E itim-ö retimin devam na ili kin di er hususlar,
Kurulun bu konularda belirleyece i usul ve esaslar çerçevesinde ilgili anabilimdal ,

bölüm ve fakültelerin teklifleri üzerine yüksekö retim kurumlar n senatolar  taraf ndan
belirlenir.

(5) Yüksekö retim kurumlar n senatolar  taraf ndan her diploma program  için,
Kurul taraf ndan belirlenen esaslar  çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen program ve
alan yeterliliklerini kar layacak ö renme kazan mlar  belirlenir. Ders müfredatlar , bu

renim kazan mlar ndan bir ya da bir kaç  sa layacak biçimde olu turulur ve ö renci
çal ma yüküne göre kredilendirilir. S navlar ö rencilerin her bir ders için öngörülen ö renme
kazan mlar  elde etti ini kan tlayacak araç ve yöntemler kullan larak yap r. Düzenli
aral klarla iç ve d  payda lar n kat yla, ders baz nda ö renme kazan mlar n program
yeterliliklerini ve ders müfredat n da dersin ö renme kazan mlar  ne düzeyde sa lad ,
ders baz ndaki kredilerin ise ö renci çal ma yükünü ne düzeyde yans tt  de erlendirilir.
Tüm bu de erlendirmeler, kamuoyunun ve d  de erlendirme yapan ulusal veya uluslararas
kalite denetimi ve akreditasyon yapan kurum ve kurulu lar n denetimine aç k ve effaf
biçimde yap r.
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(6) Yüksekö retim kurumlar n bütün düzeylerdeki ö renci ve mezun kay tlar ,
Kurul taraf ndan olu turulacak yüksekö retim ö renci veritaban nda güncel olarak tutulur.
Yüksekö retim kurumlar  kesinle en yeni ö renci kay tlar  ve kay t yenileme sonuçlar
Kurul taraf ndan belirlenen süre içinde bu veritaban na girerler. Kamu kurum ve kurulu lar ,

lemlerinde bu veritaban ndaki ö renci ve mezun kay tlar  esas al rlar. Ö renci ve mezun
bilgilerinin bu veritaban na zaman nda girilmemesi sonucu meydana gelecek yanl k ve hak
kay plar ndan ilgili yüksekö retim kurumu ve yöneticileri sorumludur.

Vak f ve özel yüksek ö retim kurumlar nda Devlet burslusu olarak ö renci
okutulmas

MADDE 36 - (1) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar n önlisans ve lisans
programlar nda Devlet burslusu olarak ö renci okutulabilir.

(2) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda Devlet burslusu olarak ö renim
görecek ö renci say lar  ile burs tutarlar , her bir diploma program  için y ll k olarak Maliye
Bakanl n görü ü al narak Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenir.
Ancak, bu yüksekö retim kurumlar nda Devlet burslusu olarak ö renim görecek ö rencilere
ödenecek burs tutar , Devlet yüksekö retim kurumlar  için 67 inci maddeye göre belirlenen

renci ba na ortalama cari hizmet maliyetinin …… kat  geçmemek üzere, fakülte ve
programlar itibariyle Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenir.

 (3) Devlet burslusu olarak ö renci yerle tirilebilmesi için;
a) Vak f ve özel yüksekö retim kurumunun ilgili diploma program n en az dört

itim-ö retim y  kesintisiz devam ediyor olmas ,
b) Bir önceki e itim-ö retim y nda ilgili program için belirlenen kontenjan n vak f

yüksekö retim kurumunda asgari yüzde yirmisi, özel yüksekö retim kurumunda ise asgari
yüzde onu oran nda ö rencinin tam burslu olarak kay t yapt rm  olmas ,

c) Vak f ve özel yüksekö retim kurumunun lisans düzeyindeki bütün programlar nda
renim gören tam burslu ö renci say n, bu düzeydeki toplam ö renci say n vak f

yüksekö retim kurumunda en az yüzde otuzunu, özel yüksekö retim kurumunda ise yüzde
onunu olu turmas ,

artt r.
(4) Herhangi bir diploma program na Devlet burslusu ö renci kontenjan

verilebilmesi için, ilgili diploma program na bir önceki e itim-ö retim y nda tam burslu
renci olarak kay t yapt ran ö rencilerin yerle me puan na göre belirlenecek taban puanlar

esas al narak hesaplanacak ilgili diploma program  için ba vuran özel yüksekö retim
kurumlar n program baz nda ortalama taban puan na e it veya üstünde olmas  gerekir. Bu
hakk  elde eden yüksekö retim kurumlar n bir önceki y l tam burslu ö renci say lar n
toplam  ile Bakanlar Kurulu taraf ndan o diploma program  için belirlenen Devlet burslusu

renci say lar  aras ndaki orana göre taban puan  en yüksek olanlardan ba lamak üzere,
önceki ö retim y nda ilgili diploma program n tam burslu ö renci say lar na orant
biçimde Devlet burslusu kontenjanlar  belirlenir ve merkezi ö renci yerle tirme k lavuzunda
ilan edilir.

(5) Taban puan ve kay tl  ö renci say lar n hesaplamalar nda Kurul ö renci
kay tlar na göre 35 inci maddenin üçüncü f kras nda belirlenen ö renim süresi içinde ilgili
programa o dönemde kesin kay t yapt ran ö rencilerin say  ve puanlar  esas al r.

(6) Devlet burslusu ö rencilerin burs ödemeleri, ö renci kay tlar  kesinle tikten
sonra Kurul taraf ndan belirlenecek usuller çerçevesinde ö renci ba na ve dönemlik olarak
yap r. Devlet burslusu bir ö rencinin yatay geçi  yapmas  halinde, bursu, geçi  yapt
yüksekö retim kurumuna aktar r. Devlet yüksekö retim kurumlar na yatay geçi  yapan
Devlet burslusu ö renciler, o program için belirlenen katk  pay  veya ö renim ücretini
ödemeye devam eder.
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(7) Devlet burslusu olarak vak f ve özel yüksekö retim kurumlar na yerle tirilen
rencilerden, o y l için Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenen burs miktar  ile ö renci

taraf ndan ödenecek birinci ö retim ö renim katk  pay  d nda herhangi bir ö renim ücreti
al namaz. Ö renci katk  pay  Devlet taraf ndan kar lanan burstan mahsup edilir.

 (8) lgili diploma program  için Devlet burslusu ö renci kontenjan  bulunmayan
vak f veya özel yüksekö retim kurumlar na yatay geçi  yap lmas  halinde, Devlet burslusu

rencili i sona erer.
(9) Devlet burslusu ö renci al  için ba vuru süreleri, ba vurular n nas l

de erlendirilece i, burs ödemesine konu olabilecek süre ve kredi miktar , bursun devam na
ili kin ba ar artlar  ve di er hususlar Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.

Uzaktan ö retim
MADDE 37- (1) Yüksekö retim alan nda uzaktan ö retim programlar , Kurul

taraf ndan izin verilen yüksekö retim kurumlar nca yürütülür. Bu programlar önlisans, lisans
ve lisansüstü düzeyinde olabilir.

(2) Yüksekö retim kurumlar , örgün programlar ndaki müfredatta uygulamas  olan
dersler d ndaki dersleri, müfredat n % 30’unu geçmemek art yla uzaktan ö retim yoluyla
verebilir ya da bu programlar  sunan üniversitelerden alabilirler.

(3) Uzaktan ö retim programlar  ücretlidir. Devlet yüksekö retim kurumlar nda
ücretler, Maliye Bakanl n görü ü al narak Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
taraf ndan belirlenir. Örgün programlarda baz  derslerin uzaktan ö retim yoluyla verildi i
durumlarda ücret al nmaz.

(4) Uzaktan ö retim programlar ndan örgün e itim programlar na yatay geçi
yap lamaz.

(5) Devlet yüksekö retim kurumlar nda uzaktan ö retimden elde edilecek gelirlerin
kullan m yerleri ile bu e itimde görev alanlara ödenecek ek ders ücretleri ve di er ödemelerle
ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanl n görü ü al narak Kurul taraf ndan ç kar lan
yönetmelikle düzenlenir.

Yüksekö retim kurumlar nda ara rma altyap  güçlendirmek için kaynak
aktar

MADDE 38- (1) Yüksekö retim kurumu yöneticileri, ö retim eleman  ve
ara rmac lar için akademik özgürlük çerçevesinde uygun ara rma ve çal ma ortam
olu turmakla yükümlüdür.

(2) Devlet yüksekö retim kurumlar nda yap lan ara rmalar, bilimsel bilgi üretimine
katk , yenilik olu turmas , ekonomiye ve toplumsal geli meye etkisi göz önüne al narak
kamu kaynaklar ndan desteklenir.

(3) Ara rmac  ve ö retim eleman  yeti tirmek isteyen yüksekö retim kurumlar ,
uygun ara rma altyap n yan  s ra ara rma giderlerinin kar lanmas  ve ara rmac lar n
desteklenmesi amac yla ara rma fonu olu tururlar.

(4) Kurul, Devlet yüksekö retim kurumlar n ö retim eleman  ihtiyac n
kar lanmas , akademik altyap n güçlendirilmesi ve yüksekö retim kurumlar  aras nda
akademik etkile imin art lmas  amac yla çal malar yapar, projeler haz rlar ve bu amaçla
yüksekö retim kurumlar na malî destek sa lar. Bu kapsamda, Kurul, ö retim elemanlar n
yurtiçinde ve yurtd nda bilimsel toplant lara kat lmas , ara rma görevlilerinin lisansüstü

itimlerinin bir k sm  veya tamam  yurtd nda gerçekle tirmeleri, yabanc  dil
becerilerini geli tirmeleri amac yla yüksekö retim kurumlar na kaynak sa layabilir. Bu f kra
gere ince yap lacak desteklere finansman sa lamak amac yla Ölçme, Seçme ve Yerle tirme
Merkezi Ba kanl n bir önceki y la ait bütçe geliri ile bütçe gideri fark n yüzde yirmibe i,
aç  bilançosunda emanet hesaplara al narak, bütçe giderleriyle ili kilendirilmeksizin her y l
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ubat ay  sonuna kadar Kurum muhasebe birimi hesab na ödenir ve ödenen bu tutarlar Kurum
bütçesine gelir kaydedilir. Söz konusu tutarlardan yüksekö retim kurumlar na aktar lacak

m, genel esaslara göre Kurul bütçesine ödenek kaydedilir ve ödeme emrine ba lanarak
ilgili yüksekö retim kurumuna ödenir.

(5) Dördüncü f kraya göre Ölçme Seçme ve Yerle tirme Merkezi taraf ndan Kurula
aktar lan tutarlar, Devlet yüksekö retim kurumlar n yurtiçi ve yurtd  ö retim eleman  ve

renci de im ile hareketlilik programlar n desteklenmesi, yurtiçi ve yurtd nda ö retim
üyesi ve ara rmac  yeti tirilmesi,  Kurulun be eri ve fiziki yap n ve yüksekö retim
alan n geli tirilmesi amac yla kullan r. Bu hizmet ve faaliyetlere ili kin olarak Kurulca
yüksekö retim kurumlar na ödenen tutarlar, ilgili yüksekö retim kurumunun bütçesine gelir
kaydedilmeksizin aç lacak özel hesaplarda izlenir.

(6) Devlet yüksekö retim kurumlar nda yurtiçi ve yurtd  ö retim eleman  ve
renci de im programlar n desteklenmesi amac yla program yürütücüsü yüksekö retim

kurumunun özel hesaplarda izledi i tutarlardan, programlardan yararlanan ö rencilere burs ve
bu programlarda görev alan ö retim elemanlar na ek ders ücreti verilebilir. Burs tutar , 5102
say  Yüksek Ö renim Ö rencilerine Burs ve Kredi Verilmesine li kin Kanuna göre, lisans

renimi gören ö rencilere ödenmekte olan burs tutar n üç kat  geçemez. Ö retim
elemanlar na ise, 2914 say  Kanun ve di er ilgili mevzuatta yer alan s rlamalara ba
olmaks n an lan Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibar yla belirlenen ek ders
ücretinin be  kat  geçmemek üzere ek ders ücreti ödenebilir. Ayr ca, program süresi ile

rl  olmak kayd yla program kapsam nda yap lan her türlü harcamalar özel hesaptan
kar lan r.

(7) Bu madde kapsam nda yap lacak ödemelerin usul ve esaslar  Maliye Bakanl n
görü ü üzerine Kurul taraf ndan belirlenir.

Ücretli ara rma izni
MADDE 39- (1) Devlet yüksekö retim kurumlar n ö retim üyesi kadrosunda

kesintisiz fiilen be  y l çal an ö retim üyelerine, yurtiçinde ve yurtd nda ara rmalar
yapmak amac yla veya alan yla ilgili ara rma geli tirme niteli inde çal mak üzere, fakülte
yönetim kurulunun görü ü ve hizmetin aksamamas  için gerekli tedbirler al nm  olmak
kayd yla ilgili üniversite yönetim kurulu karar  ile ö retim üyesinin haz rlad  çal ma
program  göz önünde bulundurularak bir y l süreyle ücretli izin verilebilir. kinci defa ücretli
izin kullan labilmesi için, ö retim üyesinin birinci iznin sona erdi i tarihten itibaren asgari
be  y l süreyle bir Devlet yüksekö retim kurumunda görev yapmas  gerekir.

Ara rmac  ö retim eleman  ve proje ara rmac  istihdam
MADDE 40- (1) Kurulu  tarihi itibar yla en az on y l geçmi  ve ö retim üyesi say

yüzden fazla olan yüksekö retim kurumlar nda, ara rma ve uygulama merkezlerinde veya
ara rma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece ara rma geli tirme faaliyetlerinde bulunmak
üzere ara rmac  ö retim eleman  görevlendirilebilir.

(2) Ara rmac  ö retim eleman  say lar  ve unvanlar , bo  ö retim eleman  kadrolar
dikkate al narak üniversite yönetim kurulu taraf ndan belirlenir. Burada çal an ö retim
elemanlar  sadece bu merkez ve enstitüdeki ara rma geli tirme çal malar nda bulunurlar ve
ders vermezler.

(3) Ara rmac  ö retim eleman  olarak görevlendirilmenin asgari artlar ,
görevlendirme süreleri ve bunlardan Devlet yüksekö retim kurumlar nda istihdam
edileceklere yap lacak ilave ödemelerin usul ve esaslar  Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanl ,
Kalk nma Bakanl  ve Maliye Bakanl n görü ü al narak Kurul taraf ndan ç kar lacak
yönetmelikle belirlenir.
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(4) Ö retim üyelerinin yürüttükleri projelerde kendilerine yard mc  olmak ve
verdikleri di er i leri yapmak üzere, sözle meli statüde, proje süresi ile s rl  olmak üzere,
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, proje ara rmac lar  istihdam edilebilir. Bunlarda en
az lisans mezunu olma art  aran r. Her bir projede öngörülen proje ara rmac  say  ve
bunlarda aranacak di er nitelikler ve bunlara yap lacak ödemeler projelerde belirtilir. Proje
bütçesi d ndaki bir kaynaktan proje ara rmac lar na herhangi bir ad alt nda ödeme
yap lamaz.

Doktora sonras  ara rmac  statüsü
MADDE 41- (1) Doktora, t pta veya di  hekimli inde uzmanl k veya sanatta

yeterlilik e itimini tamamlayanlar varsa üstlendikleri mecburi hizmetlerini yerine getirdikten
sonra, yüksekö retim kurumlar ndaki veya bir ara rma kurulu undaki bilimsel bir projede,
yetkin bilim insanlar n bulundu u ara rma ekipleri içerisinde yer alarak bilgi, beceri ve
yetkinliklerin derinle tirilmesi amac yla doktora sonras  ara rma yapabilirler.

(2) Birinci f kra kapsam nda Devlet yüksekö retim kurumlar  doktora sonras
ara rmac lar için bo  yard mc  doçent kadrolar n yüzde be ini a mayacak ekilde ayn
yüksekö retim kurumunda en fazla iki y l süreyle, sözle meli olarak, ders görevi
verilmeksizin doktora sonras  ara rmac  istihdam edebilir.

(3) Doktora sonras  ara rmac lara, be inci derecenin birinci kademesinde yer alan
yard mc  doçent kadrosu için öngörülen ve fiili çal maya ba  ödemeler hariç olmak üzere
malî ve sosyal haklar ayn  usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Akademik faaliyet puan
MADDE 42- (1) Her bir takvim y  için, bir önceki y l, bilim, teknoloji ve sanata

katk  sa lay  nitelikteki faaliyetler ve akademik ödüller, kamu kurum ve kurulu lar
bünyesindeki kurul ve komisyonlarda yürütülen çal malar esas al narak ö retim elemanlar
için yüz puan üzerinden kadrolar n bulundu u yüksekö retim kurumunca y ll k akademik
faaliyet puan  hesaplan r.

(2) Ö retim elemanlar  bir önceki y l içinde gerçekle tirdikleri akademik
faaliyetlerini, Kurul taraf ndan belirlenen esaslara uygun olarak, Ocak ay n son mesai
gününe kadar çal klar  birime sunar. Akademik faaliyet puan  hesaplamas , her y l için bir
defa yap r. Yüz puan n üzerinde puan bulunmas  halinde, bu puan ilgili y ldan sonraki y l
yap lacak de erlendirme puan na ilave edilebilir. Ancak ilave edilecek bu puan o y l elde
edilecek akademik faaliyet puan n yüzde yirmisini geçemez. Ö retim elemanlar n
akademik faaliyetleri ve bunlara dayal  olarak hesaplanan puanlar , ilgili yüksekö retim
kurumlar n ve Kurulun internet sitesinde her y l düzenli olarak yay nlan r. Puanlamaya esas
tutulan akademik faaliyetlerin belgeleri ar ivlenir.

(3) Ö retim elemanlar n önceki y llara göre akademik faaliyet puan
ortalamalar ndaki art , rektör, dekan, enstitü, konservatuar veya meslek yüksekokulu
müdürü, bölüm ba kan  ve bunlar n yard mc lar n akademik faaliyet puanlar na yans r.

(4) Ö retim elemanlar n akademik yükselmelerinde ve idarî görevlere yap lan
atamalar nda önceden ilan edilen usuller çerçevesinde akademik faaliyet puanlar  da dikkate
al r.

Akademik faaliyet ödene i
MADDE 43- (1) Devlet yüksekö retim kurumlar n ö retim elemanlar ndan 42 inci

madde uyar nca belirlenen akademik faaliyet puan  30 puan ve üzerinde bulunanlara
akademik faaliyet ödene i verilir. Bu ödeme yüz akademik faaliyet puan na kar k gelmek
üzere en yüksek Devlet memuru ayl  ek gösterge dâhil brüt tutar n profesörler için yüzde
…, doçentler için yüzde …, yard mc  doçentler için yüzde … ve di er ö retim elemanlar  için
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yüzde … esas al nmak suretiyle ö retim elemanlar n kadrosunun bulundu u yüksekö retim
kurumunca Mart ay n onbe inden itibaren 12 ay süreyle her ay n onbe inde yap r.

(2) Birinci f kra uyar nca yap lacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye
tabi tutulmaz ve ilgili mevzuat  uyar nca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner
sermaye ek ödeme, ücret ve her ne ad alt nda olursa olsun yap lan benzeri ödemelerin
hesab nda dikkate al nmaz.

(3) Bilim alanlar n özellikleri ve ö retim elemanlar n unvanlar na göre, akademik
faaliyet puanlar n hesaplanmas nda esas al nacak faaliyetlerin ayr nt  özellikleri ve bu
faaliyetlerin puan kar klar , akademik faaliyet toplam puan n yüzde 30’unu geçmemek
üzere her bir alt akademik faaliyet türünün toplam puan n hesaplanmas ndaki a rl klar  ile
akademik faaliyet puan n hesaplanmas na ve bu puanlardaki art  oranlar ndan 42 inci
maddenin üçüncü f kras  uyar nca yöneticilere yans lmas na ili kin di er hususlar, Kurul
taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.

Topluma hizmet faaliyetleri
MADDE 44- (1) Yüksekö retim kurumlar , bulunduklar  ortamdaki çevresel,

teknolojik, kültürel ve toplumsal sorunlar n çözümüne katk da bulunmak amac yla
ara rmalar yapar, projeler yürütür ve etkinlikler düzenlerler.

(2) Yüksekö retim kurumlar , sürdürülebilir istihdam için mezunlar yeti tirmek,
renme kazan mlar  ve programlar n müfredatlar  güncellemek ve kamu kurumlar , i

dünyas , sivil toplum kurulu lar  ve di er payda lar aras ndaki ili kileri geli tirmek amac yla
dan ma kurullar  olu turabilir. Dan ma kurullar n te kili ve görevleri, Kurul taraf ndan

kar lacak yönetmelikle belirlenir.
(3) Yüksekö retim kurumlar , kurum ve kurulu larda çal anlar n lisansüstü ö renim

yapabilmeleri için kurum ve kurulu larla i birli i yapabilirler.

Sosyal hizmetler
MADDE 45- (1) Yüksekö retim kurumlar , ö rencilerinin bar nma, beslenme,

çal ma, dinlenme ve serbest zamanlar  de erlendirme gibi sosyal ihtiyaçlar  kar lamak
ve bu amaçla bütçe imkânlar  nispetinde yurt, kütüphane, okuma salonlar , sa k merkezleri,

renci kantin ve lokantalar  açmak, ö renci kulüplerini desteklemek, toplant , sinema ve
tiyatro salonlar , spor salon ve sahalar  ve benzeri faaliyetleri sa lamak ve bunlardan

rencilerin en iyi ekilde yararlanmalar  için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
(2) Yüksekö retim kurumlar , ö rencilerine ö retim süresince kariyer planlamas  ve

 kurma konular nda yard mc  olmak ve mezunlar yla ili kilerini geli tirmek amac yla
çal malar yaparlar.

(3) Yüksekö retim kurumlar , engelli ö rencilerin e itim-ö retim ve sosyal ya am
ortamlar  yüksekö retime eri imi kolayla racak biçimde iyile tirmek, farkl  engelli gruplar
için ders malzemelerini eri ilir k lmak için gerekli tedbirleri al rlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Yüksekö retim Kurumlar n Denetimi ve Yüksekö retim Kalite Güvence

Sistemi

Yüksekö retim kurumlar n denetimi
MADDE 46- (1) Yüksekö retim kurumlar n faaliyetleri Kurulun denetimine

tabidir. Bu denetimler yüksekö retim denetçileri taraf ndan yap r.
(2) Kurul taraf ndan en az iki y lda bir yüksekö retim kurumlar n i  ve i lemlerinin

mevzuata uygunlu unu de erlendiren raporlar haz rlat r. Her bir yüksekö retim kurumu için
en az iki yüksekö retim denetçisi taraf ndan haz rlanan ön rapor, de erlendirmelere ili kin
görü lerini almak üzere ilgili yüksekö retim kurumuna iletilir. Yüksekö retim kurumu ön
rapor kendisine ula ktan sonra bir ay içinde de erlendirmelere ili kin varsa yaz
aç klamalar  Kurula iletir. Bu aç klamalar da de erlendirildikten sonra denetleme raporuna
son ekli verilir. Raporlar Kurulda de erlendirilir. Kurul, bu de erlendirme sonucuna göre,
ilgili yüksekö retim kurumu hakk nda gerekti inde yol gösterici, düzeltici, iyile tirici,

tlay  veya faaliyet iznini kald  önlemler alabilir.
(3) Yüksekö retim kurumlar na denetleme raporlar yla tespit edilen eksikliklerin

giderilmesi, hatal  i lemlerin düzeltilmesi, geri al nmas  veya kald lmas  için niteli ine göre
alt  ay  a mayacak bir süre verilir. Süre sonunda gere inin yap p yap lmad  yüksekö retim
denetçileri taraf ndan tespit edilir. Uyar  ve önerilerin sonuçsuz kalmas  halinde ilgili
yüksekö retim kurumunun faaliyetleri Kurul karar  ile k smen veya tamamen durdurulur.
Faaliyeti durdurulan Devlet yüksekö retim kurumunda kay tl  ö rencilerin e itim-ö retimin
sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler Kurul taraf ndan al r.

(4) Üçüncü f kra hükümlerine göre faaliyeti durdurulan vak f veya özel
yüksekö retim kurumlar n veya birimlerinin ö rencileri Kurul karar  ile giri artlar
ta klar  di er Devlet, vak f veya özel yüksekö retim kurumlar n ilgili bölümlerine
yerle tirilir. Bu yüksekö retim kurumlar n yetkili kurullar  bu ö rencilerin intibaklar
yapar. Yüksekö retim kurumlar na bu ekilde yerle tirilen ö renciler, üniversiteye giri te
belirlenen ö renim ücretlerini intibak  yap lan üniversiteye ödemeye devam ederler.

(5) Yüksekö retim kurumlar n her düzeydeki yetkilileri, yüksekö retim denetçileri
taraf ndan bu madde hükümlerine göre yap lan denetim kapsam nda istenen her türlü bilgiyi
vermekle, belgelerin asl  göstermekle, belgelerden örnek ç kararak vermekle, elektronik
ortamda tutulan kay tlara eri imi sa lamakla yükümlüdürler.

(6) Kurulun denetim faaliyetlerinde, ulusal veya uluslararas  de erlendirme ve
derecelendirme kurulu lar  taraf ndan yüksekö retim kurumlar n akademik faaliyetleriyle
ilgili olarak haz rlanan raporlardan da yararlan labilir.

(7) Yüksekö retim kurumlar n denetimi ve bu denetim sonucu ilgili yüksekö retim
kurumu hakk nda yol gösterici, düzeltici, iyile tirici, k tlay  veya faaliyet iznini kald
önlemlerin al nmas na ili kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kalite güvence sistemi ve  Yüksekö retim Kalite Kurulu
MADDE 47- (1) Türkiye Yüksekö retim Kurulu, yüksekö retim kurumlar n ulusal

ve uluslararas  kalite ve akreditasyonlar n sa lanmas ndan, yüksekö retim kurumlar nda
sunulan hizmetlerin kalitesinin gerek program gerek kurumsal düzeyde güvence alt na
al nmas  amac yla kalite güvence sistemlerinin tesisinden ve belirli aral klarla d
de erlendirmesinin yap lmas ndan, yüksekö retim alan ndaki kalite güvence çal malar n
düzenlenmesi ve koordinasyonun sa lanmas ndan ve ilgili di er faaliyetlerin yürütülmesinden
sorumludur.

(2) Kurumsal d  de erlendirme standartlar n belirlenmesi, lisans alm  özel hukuk
tüzel ki ileri arac yla yap lan d  denetimlerin uluslararas  standartlara uygunlu u ve
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geçerlili inin izlenmesi, kalite standartlar n belirlenmesi, geli tirilmesi ve güvence alt na
al nmas  hususlar nda faaliyet göstermek ve bu Kanun ile verilmi  görev ve yetkileri
kullanmak üzere Yüksekö retim Kurulu tüzel ki ili i içinde, çe itli kurum ve kurulu
temsilcilerinden olu an Yüksekö retim Kalite Kurulu olu turulur.

(3) Yüksekö retim kurumlar , ulusal ve uluslararas  kalite standartlar na uygunluk
aç ndan be  y lda bir defadan az olmamak üzere kurumsal d  de erlendirme yapt rmak
zorundad r.

           (4) Yüksekö retim Kalite Kurulu üyeleri; Genel Kurul taraf ndan, yüksekö retim
kurumlar nda en az on y l ö retim üyesi olarak görev yapm , yüksekö retimin yap , i leyi i
ve yönetimi ile kalite de erlendirme ve geli tirme uygulamalar  konusunda deneyimli ö retim
üyeleri aras ndan, fen bilimleri, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar ile
sa k bilimleri alanlar n her birinden birer olmak üzere farkl  bilim alanlar ndan seçilen
alt ; Rektörler Kurulu taraf ndan seçilen bir; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl  taraf ndan
seçilen bir; Milli E itim Bakanl  taraf ndan seçilen bir; Türkiye Bilimler Akademisi
taraf ndan seçilen bir; Türk Akreditasyon Kurumu taraf ndan seçilen bir, Mesleki Yeterlilik
Kurumu taraf ndan seçilen bir ve Türkiye Ö renci Konseyi taraf ndan seçilen bir üye olmak
üzere toplam onüç üyeden olu ur.

 (5) Genel Kurul Yüksekö retim Kalite Kurulu üyeleri aras ndan bir ba kan ve ba kan
yard mc  seçer. Yüksekö retim Kalite Kurulu üye tamsay n salt ço unlu u ile toplan r.
Kararlar, toplant ya kat lanlar n salt ço unlu u ile al r. Oylar n e itli i halinde ba kan n oyu
yönünde karar al r. Yüksekö retim Kalite Kurulu ba kan ve yard mc lar  sürekli görev
yaparlar ve bu göreve seçilmelerinden itibaren kurumlar ndan izinli say rlar;

(6) Yüksekö retim Kalite Kurulunun görevleri unlard r
a) Yüksekö retim kurumlar nda iç kalite güvence sistemlerinin kurulmas

desteklemek ve bu konuda yüksekö retim kurumlar na rehberlik etmek,
b) Kalite kültürünün geli tirilmesi ve yayg nla lmas  için e itim, sempozyum,

kongre, pilot uygulama, çal tay ve di er bilimsel faaliyetlerin gerçekle tirilmesi konusunda
yüksekö retim kurumlar  te vik etmek ve desteklemek,

c) Ulusal ve uluslararas  düzeyde yüksekö retim kalite güvence sistemleri ve ilgili
di er konularda yap lacak olan çal malar  izlemek, ortak çal malar gerçekle tirmek, ülkeler
aras nda yap lan antla malar neticesinde do an sorumluluklar  yerine getirmek,

ç) Bu alanda faaliyet göstermek amac yla, belirlenmi  ilke ve kurallar çerçevesinde
lisans almak üzere Türkiye Yüksekö retim Kurulu’na müracaat eden özel hukuk tüzel
ki ilerinin lisans müracaatlar  inceleyerek Genel Kurula sunmak, lisans verilen özel hukuk
tüzel ki ilerinin faaliyetlerinin ulusal ve uluslararas  standartlara uygunlu unu izlemek ve
gerekli gördü ünde bilgi almak, standartlara ayk klar n tespiti halinde uyarmak veya
lisanslar n iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,

d) D  kalite de erlendirme ve akreditasyon yapacak ulusal ve uluslararas
kurulu lar n ve uzmanlar n nitelik ve standartlar  belirlemek, d  de erlendirmede ve
akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kurallar  belirleyerek Genel
Kurul’un onay na sunmak,

e) Genel Kurul taraf ndan onaylanan d  kalite de erlendirmeleri ve akreditasyonda
uygulanacak prosedürlerle ilgili yüksekö retim kurumlar  bilgilendirmek ve yay nlar
yapmak,

f) Yüksekö retim kurumlar n haz rlam  olduklar  öz de erlendirme ve d
de erlendirme raporlar  de erlendirerek kalite iyile tirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek
ekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak,

g) En çok be lda bir yap lmas  gereken d  de erlendirmeyi süresi geçmesine
ra men yapt rmayan yüksekö retim kurumlar  yöneticilerine yapt m uygulanmas  için Kurul
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Ba kanl na müracaat ederek masraflar  ilgili yüksekö retim kurumundan tahsil edilmek
üzere d  denetim yapt lmas  talep etmek,

) Yüksekö retim kurumlar na yönelik olarak y l boyunca gerçekle tirilen d  kalite
de erlendirmeleri, kar la lan problemler ve kalite iyile tirmesi ile ilgili önerileri her y n
sonunda Genel Kurula sunmak,

h) Ba ms z d  kalite de erlendirme ve akreditasyon kurulu lar n ba vurular
de erlendirerek buna ili kin de erlendirme raporunu ve bu kurulu lar n d  denetimi ve
de erlendirmesi hakk nda haz rlad  raporu Genel Kurula sunmak.

) Yüksekö retimde kalite kontrol güvencesi konusunda uluslararas  kurulu lar
nezdinde Kurulu temsil etmek,

i) Yüksekö retim kalite güvence sistemleri ile ilgili olarak uluslararas  iyi uygulama
örneklerini izlemek ve bu konuya ili kin önerilerini Kurul Ba kanl na iletmek,

j) Ba kanl k taraf ndan verilen di er görevleri yerine getirmek.
(7) Yüksekö retim Kalite Kurulunun çal ma usul ve esaslar , uluslararas

standartlar n gerekleri de dikkate al nmak suretiyle, Türkiye Yüksekö retim Kurulu
taraf ndan ç kar lan bir yönetmelikle belirlenir.

YED NC  BÖLÜM
retim Elemanlar  ile Di er Personele li kin Hükümler ve Malî Haklar

retim eleman  atamalar na ili kin ortak hükümler
MADDE 48 - (1) Devlet yüksekö retim kurumlar n tüm ö retim eleman  atama

ilanlar , Kurulun internet sitesinde yap r. lan süresi on be  günden az olamaz. Bu ilanda
ba vuru için aranan artlar, ba vuru yeri ve ba vuru süresi belirtilir. lanlarda yer alan artlar
münhas ran bir ki iyi tan mlar ekilde olamaz. Ba vurularda aday n beyan  esas al r. Yanl
beyanda bulundu u tespit edilen adaylar n atamalar  yap lmaz, yap lm  ise iptal edilir ve bu
adaylar iki y l süreyle ö retim eleman  atamalar na ili kin kadrolara ba vuramazlar. Ayr ca
haklar nda bu i lemleri nedeniyle Cumhuriyet savc na suç duyurusunda bulunulur.

(2) Devlet memurlu una giri e engel mahkûmiyeti bulunanlar, yüksekö retim
kurumlar nda ö retim eleman  olarak atanamazlar.

(3) Yüksekö retim kurumlar , ö retim üyeli ine atama için bu Kanunda aranan
asgarî artlar ile belirli düzeyde akademik faaliyet puan  yan  s ra münhas ran bilimsel kaliteyi
art rmak amac na yönelik olarak, bilim disiplinleri aras ndaki farkl klar  da göz önünde
bulundurarak, objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir nitelikte ek artlar belirleyebilirler.

(4) Yabanc  yüksekö retim kurumlar n Türkiye’de kurduklar  fakülte, enstitü,
konservatuar ve meslek yüksekokullar ; Türkiye’deki yüksekö retim kurumlar n
yurtd nda kurduklar  yüksekö retim birimleri; bir üniversiteye ba  olmadan önlisans

retimi yapan özel veya vak f meslek yüksekokullar  bünyesinde akademik yükseltme
yap lamaz.

Yard mc  doçentli e atanma
MADDE 49- (1) Yüksekö retim kurumlar nda yard mc  doçent unvan  ile ö retim

üyesi olarak atanabilmek için a daki artlar aran r.
a) lgili bilim alan nda doktora, t pta veya di  hekimli inde uzmanl k veya sanatta

yeterlilik belgesine sahip olmak.
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b) Müracaat tarihi itibar yla son üç y l içinde, Kurul taraf ndan kabul edilen merkezi
yabanc  dil s nav nda yüz tam puan üzerinden asgarî altm  puan alm  olmak.

c) En az biri ba ka bir yüksekö retim kurumundan olmak üzere, ilgili yüksekö retim
birimi yönetim kurulu taraf ndan görevlendirilen ayn  alanda profesör veya doçent unvan na
sahip üç ö retim üyesinin her birinin aday n doktora tezi d ndaki bilimsel yay nlar na veya
çal malar na dair haz rlayaca  müstakil de erlendirme raporlar ndan en az ikisinin olumlu
olmas .

(2) Ayn  alanda yap lacak olan atama için birden fazla aday n ba vurmas  halinde,
birinci f kran n (c) bendine göre görevlendirilen ö retim üyelerinin haz rlayacaklar
de erlendirme raporlar nda bu adaylar n bilimsel yeterlilikleri itibar yla s ralamas  konusunda
da de erlendirmeye yer verilir.

(3) Yard mc  doçentlik ba vurusu için aranan yabanc  dil bilgisine ili kin s nav n
aday n bilim alan  ile ilgili olmas art  aranmaz. Bilim alan  bir yabanc  dille ilgili olan
adaylar n bu alandaki yabanc  dil s nav ndan yüz tam puan üzerinden en az doksan puan
almalar  halinde, birinci f kran n (b) bendindeki art aranmaz.

(4) Yard mc  doçent atamas , üç ö retim üyesinin de erlendirme raporlar  dikkate
al narak, üniversite yönetim kurulunun karar  üzerine, rektör taraf ndan yap r.

(5) Yard mc  doçentlik müracaat  için hangi alanlarda yabanc  dil art
aranmayaca na ili kin esaslar Kurul taraf ndan belirlenir.

(6) Yard mc  doçentli in asgarî artlar  Kurul taraf ndan ç kar lan yönetmelikle
belirlenir.

Doçentlik s nav
MADDE 50- (1) Doçentlik s nav  ba vurusunda bulunabilmek için a daki artlar

aran r.
a) Doktora, t pta veya d  hekimli inde uzmanl k veya sanatta yeterlilik belgesine

sahip olduktan sonra be  y l geçmi  olmas  ve ba vurdu u alanda yönetmelikte belirtilen
artlar  ta yan özgün bilimsel yay n ve çal malar yapm  olmak.

b) Doktor unvan n al nmas ndan sonraki tarihte olmak kayd yla, Kurul taraf ndan
kabul edilen merkezi yabanc  dil s nav nda yüz tam puan üzerinden asgarî altm be  puan
alm  olmak.

(2) Doçentlik ba vurusu için aranan yabanc  dil bilgisine ili kin s nav n aday n bilim
alan  ile ilgili olmas art  aranmaz. Bilim alan  bir yabanc  dille ilgili olan adaylar n bu
alandaki yabanc  dil s nav ndan yüz tam puan üzerinden en az doksan puan almalar  halinde,
birinci f kran n (b) bendindeki art aranmaz.

(3) Aday n ba vurdu u bilim veya sanat dal ndan, farkl  yüksekö retim
kurumlar ndan olmak üzere, Kurul taraf ndan profesör unvan na sahip be  ki ilik bir jüri ve
bu jüri için iki yedek üye tespit edilir. lgili bilim veya sanat dal nda yeterli ö retim üyesinin
bulunmamas  halinde, jüri üç üye ile te kil edilebilir.

(4) Doçentlik s nav jürisinde yer alan as l ve yedek üyeler, aday n akademik
çal malar n her birini de erlendirerek haz rlad klar  ayr nt  ve gerekçeli ki isel raporlar
Kurula gönderirler.

(5) Eser incelemesinde ba ar  bulunan aday, doçentlik s nav jürisi taraf ndan, alan
bilgisini ölçmeye özgü sözlü s nava tabi tutulur.

(6) Sözlü s navda ba ar  olmas  halinde, adaya ilgili bilim alan nda doçent unvan
verilir.

(7) Doçentlik s nav , Kurulun koordinatörlü ünde y lda en az bir defa yap r.
(8) Doçentlik s nav na ili kin esas ve usuller, Kurul taraf ndan ç kar lacak

yönetmelikle düzenlenir.
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Doçentli e atanma
MADDE 51- (1) Yüksekö retim kurumlar nda doçent unvan  ile ö retim üyesi

olarak atama için yap lan ilana ba vuran adaylar n bilimsel yay n ve çal malar
de erlendirmek amac yla, üniversite yönetim kurulu taraf ndan, en az biri ba ka bir
yüksekö retim kurumundan olmak üzere, ayn  alanda profesör unvan na sahip üç ö retim
üyesi görevlendirilir.

(2) Birinci f kraya göre görevlendirilen ö retim üyeleri, üniversite taraf ndan
belirlenen asgari akademik faaliyet puan  sa layan adaylar n her birinin bilimsel yay nlar na
ve çal malar na dair müstakil de erlendirme raporu haz rlar.

(3) Üniversite yönetim kurulu, bu raporlarda yer verilen de erlendirmeleri dikkate
alarak uygun gördü ü aday n atanmas  için rektöre teklifte bulunur. Doçentli e atanma Rektör
taraf ndan yap r.

Profesörlü e atanma
MADDE 52- (1) Yüksekö retim kurumlar nda profesör unvan  ile ö retim üyesi

olarak atanabilmek için, doçent unvan  ald ktan sonra a daki artlar aran r.
a) En az üç y  yüksekö retim kurumlar nda olmak üzere, en az be  y l süreyle ilgili

bilim alan nda çal  olmak.
b) lgili bilim alan nda özgün yay nlar veya çal malar yapm  olmak.
(2) Ba vuru dosyas nda, doçent unvan  al nd ktan sonra yap lan yay nlardan biri,

ba ca ara rma eseri olarak belirtilir.
(3) Yüksekö retim kurumlar nda profesör unvan  ile ö retim üyesi olarak

atanabilmek için yap lan ilana ba vuran adaylar n bilimsel yay n ve çal malar
de erlendirmek amac yla, üniversite yönetim kurulu taraf ndan, en az üçü ba ka
yüksekö retim kurumlar ndan olmak üzere, ayn  alanda profesör unvan na sahip be  ö retim
üyesi görevlendirilir.

(4) Görevlendirilen ö retim üyeleri, üniversitenin belirledi i asgari akademik
faaliyet puan  sa layan adaylar n her birinin bilimsel yay nlar na ve çal malar na dair
müstakil de erlendirme raporu haz rlar.

(5) Üniversite yönetim kurulu, bu raporlarda yer verilen de erlendirmeleri dikkate
alarak uygun gördü ü aday n atanmas  için rektöre teklifte bulunur. Profesörlü e atanma
Rektör taraf ndan yap r.

(6) Ba vuran aday say n bir ki i olmas  ve aday n daha önce bir yüksekö retim
kurumunda profesör olarak görev yapm  ve ba vurdu u üniversite taraf ndan öngörülen
ortalama akademik faaliyet puan na sahip olmas  halinde, ö retim üyesi görevlendirmeden
do rudan üniversite yönetim kurulu taraf ndan aday n bilimsel yay n ve çal malar
de erlendirilerek atanmak üzere rektöre teklif edilebilir.

retim üyeleri d ndaki ö retim elemanlar n atanmas
MADDE 53- (1) Yüksekö retim kurumlar nda ö retim görevlisi, okutman, uzman

ve ara rma görevlisi kadrolar na aç ktan veya ö retim eleman  d ndaki kadrolardan naklen
yap lacak atamalarda, Kurul taraf ndan kabul edilen yabanc  dil s navlar  ile Kurul taraf ndan
belirlenen bilim alanlar nda merkezî s navdan al nan puanlar esas al r.

(2) Ölçme Seçme ve Yerle tirme Merkezi taraf ndan, yüksekö retim kurumlar nda
retim görevlisi, okutman, uzman ve ara rma görevlisi kadrolar na yap lacak atamalara

özgü olarak, y lda en az iki defa yabanc  dil s nav  ve alanlara göre y lda en az bir defa bilim
nav  yap r.

(3) Ö retim görevlilerinin yabanc  dil ve bilim s nav ndan muaf tutulaca  alanlar n
tespiti ve buna ili kin usul ve esaslar Kurul taraf ndan belirlenir.
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(4) Bir yüksekö retim kurumunda ö retim görevlisi, okutman, uzman ve ara rma
görevlisi olarak atanabilmek için, ikinci f kra hükmüne göre yap lan;

a) Merkezi s navdan yüz tam puan üzerinden asgari yetmi  puan,
b) Merkezi yabanc  dil s nav ndan yüz tam puan üzerinden asgarî ellibe  puan
alm  olmak,
c) lgili yüksekö retim kurumu taraf ndan yap lan bilim s nav na kat lmak,
artt r. Bu s navlar n de erlendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar Kurul taraf ndan

kar lan yönetmelikle belirlenir. Kurul, ö retim eleman  yeti tirme programlar n
uygulanmas nda (c) bendinde yer alan art n aranmamas na veya merkezi bilim s nav
yap lmas na karar verebilir.

(5) Ö retim görevlisi, okutman, uzman ve ara rma görevlisi atamalar , rektör
taraf ndan yap r.

(6) Meslek yüksekokullar nda okutulan ve Kurul taraf ndan belirlenen uygulamal
dersleri vermek üzere ö retim görevlisi atamalar nda dördüncü f kran n (b) bendi hükümleri
uygulanmaz. Bu ekilde atananlar yüksekö retim kurumunun ba ka birimlerinde
görevlendirilemezler.

(7) Ara rma görevlilerinden, atand  tarihten itibaren on y l içinde doktora, t pta
veya di  hekimli inde uzmanl k ya da sanatta yeterlilik e itim-ö retimini ba ar  ile
tamamlayamayanlar n yüksekö retim kurumlar  ile ili i kesilir. Bunlardan yüksek lisans

amas nda ba ar z olanlar ili i kesildi i tarihten itibaren bir ay içerisinde müracaat
etmeleri halinde yüksekö retim kurumunun memur unvanl  kadrolar na, doktora a amas nda
ba ar z olanlar ise durumlar na uygun olmak kayd yla meslek yüksekokullar nda ö retim
görevlisi, okutman, uzman veya yüksekö retim kurumunun memur unvanl  kadrolar na
atan rlar.

(8) lgili mevzuat hükümlerine göre yap lan merkezi s nav sonuçlar na göre t pta ve
di  hekimli inde uzmanl k ö renimi görmeye hak kazananlar, ilgili yönetmelikte belirtilen
sürelerle s rl  olmak üzere, yüksekö retim kurumlar nda ara rma görevlisi olarak atan rlar.

(9) Ö retim üyesi d ndaki ö retim elemanlar nda aranacak artlar, atanmalar  ve
bunlara yönelik di er hususlar ile s navlara ili kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

retim elemanlar n çal ma esaslar
MADDE 54- (1) Ö retim elemanlar , üniversitede kadrolu veya sözle meli statüde

görev yapar.
(2) Kadrolu statüde görev yapan ö retim üyesi, çal  yüksekö retim kurumunda,

istihdam edildi i yüksekö retim birimi ile s rl  olmaks n haftada asgari on saat, ö retim
görevlisi ve okutman ise on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ö retim üyeleri, ö retim
görevlileri ve okutmanlar istekleri halinde kendi üniversitesinin di er birimlerinde
görevlendirilebilirler.

(3) Devlet yüksekö retim kurumlar ndaki ö retim elemanlar n yapt klar  teorik
derslerle, yürüttükleri uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez dan manl klar n kaç
ders saatine kar k geldi i; kendi üniversitesi d ndaki Devlet, vak f veya özel
yüksekö retim kurumlar nda haftada verebilece i azami ders saati Maliye Bakanl n
uygun görü ü üzerine Kurul taraf ndan belirlenir.

(4) Rektör, rektör yard mc , dekan, ba hekim, enstitü, konservatuar ve meslek
yüksekokulu müdürlerinin ders yükü yoktur. Dekan yard mc lar , enstitü, konservatuar ve
meslek yüksekokulu müdür yard mc lar  ve bölüm ba kanlar  ile 14 üncü maddenin yedinci
ve sekizinci f kralar  uyar nca ö retim üyeleri aras ndan görevlendirilen koordinatörlerin ders
yükü haftal k be  saattir.
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retim eleman  yeti tirme
MADDE 55- (1) Devlet yüksekö retim kurumlar n ara rma görevlileri, lisansüstü

renimini yapmak üzere, azami olarak sadece yüksek lisans ö renimi için üç, yüksek lisans
ve doktora ö renimi için sekiz, sadece doktora ö renimi için be  y l süreyle yurtiçinde bir
ba ka Devlet yüksekö retim kurumunda görevlendirilebilir. Bu ki iler, görevlendirildikleri
süre kadar kadrosunun bulundu u Devlet yüksekö retim kurumuna mecburi hizmetle
yükümlüdür. Bu ekilde görevlendirilenlere, sadece gidi  ve dönü te sürekli görev yollu u
ödenir.

(2) Bu ekilde görevlendirilenler çal malar na ili kin her y l için haz rlayacaklar  ve
lisansüstü ö renim gördükleri yüksekö retim kurumundaki dan man  taraf ndan onayl  bir
raporu, kadrosunun bulundu u yüksekö retim kurumuna göndermekle yükümlüdür. Bu
kapsamda görevlendirilen ara rma görevlilerinden, Kurul taraf ndan usul ve esaslar
belirlenen ekilde haz rlanm  bir taahhüt ve kefalet senedinin noter huzurunda imzalanm
taahhüt ve kefalet senedi al r.

(3) Bunlardan lisansüstü ö reniminin bir a amas nda ba ar z olanlar n
görevlendirme karar  rektörlükçe geri al r ve ara rma görevlisi kadrolar  ile ili ikleri
kesilir. Lisansüstü ö reniminin herhangi bir a amas nda ba ar z olan, mecburi hizmet
yükümlü ünü yerine getirmeden veya tamamlamadan herhangi bir sebeple görevinden ayr lan
veya müstafi say lan bu f kra kapsam ndaki ara rma görevlileri, lisansüstü ö renim s ras nda
kendilerine yap lan malî ve sosyal haklar d ndaki tüm ödemeler toplam  ile mecburi
hizmetle yükümlü bulunulan her ay için ……… gösterge rakam n memur ayl k katsay  ile
çarp  suretiyle bulunacak tutar n toplam  ödemekle yükümlüdürler.

(4) Lisansüstü ö reniminin bir a amas nda ba ar z olanlardan yüksek lisans
diplomas na sahip olanlar, görevlendirme karar n rektörlükçe geri al nma tarihinden itibaren
bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, kadrolar n bulundu u yüksekö retim kurumlar n
meslek yüksekokullar nda ö retim görevlisi, okutman veya yüksekö retim kurumunun
memur unvanl  kadrolar na, yüksek lisans diplomas na sahip olmayanlar ise memur unvanl
kadrolara, ilgili mevzuat nda öngörülen artlar  ta malar  kayd yla atan rlar.

(5) Yurtiçinde lisansüstü ö renim amac yla birinci f kra kapsam nda
görevlendirilenler d ndaki ara rma görevlileri, kendi imkanlar  çerçevesinde bulunduklar
il d nda bir ba ka Devlet yüksekö retim kurumunda yapt  lisansüstü ö renim çerçevesinde
derslere devam etmek, uygulamalara kat lmak veya tez dan man  ile birlikte çal mak üzere,
haftan n belirli günlerinde ya da belirli zaman aral klar nda olmak üzere yüksekö retim
kurumu yönetim kurulu karar yla harc rah ödenmeksizin görevlendirilebilir. Ancak bu ekilde
yap lacak görevlendirmeler, bir e itim-ö retim dönemi için toplam k rkbe  günü geçemez.

(6) Lisansüstü ö renimlerinde tez a amas na geçmi  ara rma görevlileri lisansüstü
renimi çerçevesinde kütüphane ve dokümantasyon ara rmas  yapmak ya da ara rma ve

incelemelerde bulunmak üzere, harc rah ödenmeksizin y lda azami iki ay  geçmemek üzere
bir ba ka ilde görevlendirilebilir.

(7) Kurul taraf ndan Devlet yüksekö retim kurumlar na verilen kontenjanlar ve
belirlenen ilkeler çerçevesinde lisansüstü ö reniminin tamam  yurtd nda bir
yüksekö retim kurumunda yapmak üzere yurtd na gönderilen ara rma görevlileri, yüksek
lisans ö renimi yapmak üzere en fazla iki y l, doktora ö renimi yapmak üzere en fazla dört y l
süreyle yurt d nda görevlendirilebilir. Bu ekilde görevlendirilenler, çal malar na ili kin
olarak her y l ba  bulunduklar  yüksekö retim kurumuna rapor vermekle yükümlüdür.

(8) Yedinci f kra uyar nca yurtd nda görevlendirilenlere, 657 say  Kanunun 79
uncu maddesi esas al narak ödeme yap r. Lisansüstü ö renimini yurtd nda yapmak üzere
görevlendirilenlerden, yüksek lisans yapanlara en fazla iki y l, doktora ö renimi yapanlara en
fazla dört y l süreyle ödeme yap r. Bu süreler içinde lisansüstü ö renimini
tamamlayamayanlara talep etmeleri ve tez dan man n uygun görmesi halinde bir y l ek süre
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verilebilir ve bu süre içinde ki iye sadece yurtiçi malî ve sosyal haklar n tamam  ödenir. Ek
süre içinde de ö renimini tamamlayamayanlara, talep etmeleri ve tez dan man n uygun
görmesi halinde bir y l ücretsiz izin verilebilir. Bu süreler sonunda lisansüstü ö renimini
tamamlayamayanlar n ara rma görevlisi kadrolar yla ili ikleri kesilir. Bunlardan yüksek
lisans diplomas na sahip olanlar, ara rma görevlisi kadrolar yla ili iklerinin kesilme
tarihinden itibaren üç ay içinde Kurula müracaat etmeleri halinde Kurulun uygun görece i
yüksekö retim kurumlar n meslek yüksekokullar nda ö retim görevlisi, okutman veya
memur unvanl  kadrolara, yüksek lisans diplomas na sahip olmayanlar ise Kurulun uygun
görece i yüksekö retim kurumlar n memur unvanl  kadrolara, ilgili mevzuat nda öngörülen
artlar  ta malar  kayd yla atanabilir.

(9) Birinci ve ikinci f kra hükümleri, haftal k zorunlu ders verme yükümlülüklerini
yerine getirmek art yla, ö retim görevlileri ve okutmanlar için de uygulanabilir.

(10)Yedinci f kra hükümlerine göre yurtd nda görevlendirilenler, bu görevlendirme
kapsam nda ödeme yap lan sürenin iki kat , 63 üncü maddenin birinci f kras  uyar nca üç
aydan fazla süreyle görevlendirilenler ise görevlendirme sürelerinin iki kat  kadar ba
oldu u yüksekö retim kurumuna kar  mecburi hizmetle yükümlüdür. Bu ekilde
görevlendirilenler hakk nda 657 say  Kanunun ek 34 üncü maddesi hükümleri uygulan r.
Ayr ca mecburi hizmetle yükümlü bulunulan her ay için ……… gösterge rakam n memur
ayl k katsay  ile çarp  suretiyle bulunacak tutarda ödeme yapmakla yükümlüdürler.

(11) Bu maddeye göre do acak mecburi hizmet yükümlülükleri, ba  bulunulan
yüksekö retim kurumunda yerine getirilir. Mecburi hizmet yükümlülü ünü yerine
getirmeyenler ile dördüncü ve sekizinci f kralara göre ba ka bir kadroya atand klar  halde
göreve ba lamayan veya göreve ba lad ktan sonra mecburi hizmet yükümlülü ünü
tamamlamadan ayr lanlar, bu maddeye göre yükümlü olduklar  tutar n tamam  ödemedikçe
Devlet, vak f veya özel yüksekö retim kurumlar  ile di er kamu kurum ve kurulu lar nda
görev alamazlar.

(12) Bu madde hükümlerine göre yurtiçi ve yurtd nda görevlendirilecek ara rma
görevlilerinin belirlenmesi ile di er hususlara ili kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye Yüksekö retim Kurulu yüksekö retim uzman , uzman yard mc ,
yüksekö retim denetçisi, denetçi yard mc

MADDE 56- (1) Kurulda yüksekö retim uzman , yüksekö retim uzman yard mc ,
yüksekö retim denetçisi ve yüksekö retim denetçi yard mc  istihdam edilir. 657 say
Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri yüksekö retim denetçisi ve yüksekö retim denetçi
yard mc lar  hakk nda da uygulan r.

(2) Kurulun denetim faaliyetlerinde çal mak üzere kadrolu denetçi say n yüzde
onunu geçmeyecek say da, Kurulda üye olarak veya yüksekö retim kurumlar nda idarî
görevlerde bulunmu  ö retim üyelerinden, ilgilinin muvafakati al narak Ba kanl k karar  ile
dört y ll na yüksekö retim denetçisi görevlendirilebilir. Bu ekilde görevlendirilen Devlet
yüksekö retim kurumlar ndaki ö retim üyeleri kurumlar ndan ayl kl  izinli say rlar ve
bunlara maa lar n yüzde ellisi oran nda ayl k ek ödeme yap r. Vak f ve özel
yüksekö retim kurumlar ndan bu ekilde görevlendirilenlere de Devlet yüksekö retim
kurumlar ndaki e  kadrolardaki maa  esas al narak ayn  ek ödeme yap r.

Ara rma geli tirme faaliyetlerinde çal anlara yap lacak ödemeler
MADDE 57- (1) Yüksekö retim kurumlar  taraf ndan yürütülen ara rma

projelerine ili kin ön ödeme al nmas  suretiyle tahsil edilen tutarlar, ilgili yüksekö retim
kurumunun bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar ile di er projeler için
tahsis edilen kaynaklardan ilgili yüksekö retim kurumunun uygun görece i projelere ili kin
tutarlar, ilgili yüksekö retim kurumunun bütçesine gider kaydedilmek suretiyle proje
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yürütücüsü ad na aç lacak özel hesaba aktar larak kullan r. Bu kapsamda yap lan harcamalar
5018 say  Kanuna göre denetlenir.

(2) Yüksekö retim kurumlar  taraf ndan yürütülen projelerde, proje süresiyle s rl
olmak kayd yla, proje kapsam nda ve projeye ili kin hizmetlerde görev alan ö retim
elemanlar na kadrolar na ba  olarak bir ayda ödenmekte olan tutar n yüzde 50’sini
geçmemek kayd yla proje sözle mesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje te vik ikramiyesi
ödenebilir. Bu ödeme, bir  ö retim eleman n ayn  anda birden fazla projede yürütücü olarak
görevli olmas  durumunda en fazla bir, projeye ili kin hizmetlerde görev almas  durumunda
ise en fazla iki proje için yap r ve buna ili kin esas ve usuller Maliye Bakanl n görü ü
üzerine Kurul taraf ndan belirlenir. Bu kapsamda yap lacak ödemelerin toplam tutar  proje
için ayr lan tutar n yüzde ….... geçemez.

(3) Yüksekö retim kurumlar  taraf ndan gerçekle tirilen projeler ile bu kurumlar
taraf ndan yürütülen d  destekli projeler için ön ödeme yap labilir. Bu projelerde, üzerinde
proje yürütülen ve söz konusu projenin aslî unsurunu te kil eden ta tlar hakk nda 237 say
Ta t Kanununun 9 uncu ve 10 uncu maddeleri uygulanmaz.

 (4) Birinci f kraya göre aktar lacak tutarlar n harcanmas , muhasebele tirilmesi ve
bu madde kapsam nda yap lacak ön ödemelere ili kin esas ve usuller ile yüksekö retim
kurumlar n ara rma bütçe ödeneklerinin kullan lmas , tertipler aras nda aktarma yap lmas
ve di er bütçe i lemlerinin gerçekle tirilmesinde uygulanacak esas ve usuller, Maliye
Bakanl n görü ü do rultusunda Kurul taraf ndan belirlenir.

Yüksekö retim kurumlar nda ö rencilerin k smî zamanl  çal mas
MADDE 58- (1) Hizmetlerine ihtiyaç duyulan ö renciler, ö renim gördükleri

yüksekö retim kurumlar ndaki geçici i lerde k smî zamanl  olarak çal labilir. Bu ekilde
çal lan ö renciler, bu çal malar ndan dolay  i çi olarak kabul edilmez. K smî zamanl
olarak çal lan ö rencilere bir saatlik çal ma kar  ödenecek ücret, 4857 say
Kanunu gere ince 16 ya ndan büyük i çiler için belirlenmi  olan günlük brüt asgari ücretin
dörtte birini geçmemek üzere, yüksekö retim kurumu yönetim kurulu taraf ndan belirlenir.

smî zamanl  çal ma kar  ücret ödenmesi, Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu
taraf ndan verilmekte olan burs veya ö renim kredisinin kesilmesi veya ayn  Kuruma ait
yurtlardan yararlanma hakk n kald lmas  sonucunu do urmaz. K smî zamanl  olarak

renci çal lmas na ili kin haftal k çal ma süreleri ile di er usul ve esaslar Maliye
Bakanl n görü ü üzerine Kurul taraf ndan belirlenir.

Unvanlar n korunmas
MADDE 59 – (1) Ö retim üyeleri, bu kanunda yaz  hükümler d nda kazanm

olduklar  akademik unvanlardan yoksun b rak lamazlar.
(2) Ba ka bir i e geçmek,emekli olmak veya istifa etmek ya da müstafi  say lmak

yoluyla ö retim görevinden ayr lanlar, akademik unvanlar  ta yabilirler. Ancak
profesörlük, doçentlik veya yard mc  doçentlik unvanlar  kazananlar her unvan dönemi
içinde yüksekö retim kurumlar nda fiilen iki y l görev yapmad klar  takdirde yüksekö retim
kurumlar  d ndaki çal malar nda bu unvan  kullanamazlar.

Yüksekö retim kurumlar na dönü
MADDE 60 – (1) Milletvekilli ine veya Bakanlar Kurulu üyeli ine seçilen ö retim

üyeleri, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba kat lmak ve buna göre ayl k dereceleri
yükseltilmek, meslek unvan ve s fatlar  kazanma ile ilgili hükümler sakl  kalmak art yla
ba vurmalar  halinde bu Kanun hükümlerine göre ayr ld klar  yüksekö retim kurumuna kadro
ko ulu aranmaks n dönerler.

(2) Yüksekö retim kurumlar ndan, mahkeme veya disiplin kararlar  ile ç kar lanlar



44

hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle kendi iste i ile ayr lan ö retim üyeleri ba vurular
üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro ko ulu aranmaks n tekrar ayr ld klar
yüksekö retim kurumlar na dönerler.

(3) Türkiye Yüksekö retim Kurulu Ba kan ve üyeliklerine, rektör ve dekanl klara
yüksekö retim kurumlar  ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, süresini tamamlayarak
veya süresi sona ermeden ayr lanlar n, bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba kat lmak ve
buna göre ayl k ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve s fatlar  dikkate
al narak ayr ld klar  tarihten itibaren kendi kurumlar na bo  kadro ko ulu aranmaks n
dönü leri yap r.

Yüksekö retim kurumlar nda ö retim elemanlar n emeklilik ya  ve idarî
görevlere atanmada ya  haddi

MADDE 61– (1) Devlet yüksekö retim kurumlar nda ö retim elemanlar  için
zorunlu emeklilik ya  altm yedi ya n dolduruldu u tarihtir.

(2) Altm yedi ya  dolduran ö retim elemanlar  emekli olduktan sonra
üniversitelerde sözle meli olarak çal abilirler.

(3) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar nda ö retim üyelerinin idarî görevleri
yetmi iki ya n dolduruldu u tarihte sona erer.

retim elemanlar n görev yapt klar  yüksekö retim kurumu d nda di er
yüksekö retim kurumlar , kamu kurulu lar  ve kamu kurumu niteli indeki meslek
kurulu lar nda görevlendirilmesi

MADDE 62– (1) Devlet yüksekö retim kurumlar nda görev yapan ö retim üyeleri,
ihtiyac  olan Devlet, vak f ve özel yüksekö retim kurumlar  ile Türk Silahl  Kuvvetleri ve
Emniyet Te kilat na ba  yüksekö retim kurumlar nda, bu kurumlar n iste i, kendi
muvafakati ve ilgili yüksekö retim kurumunun yönetim kurulu karar  ile en az bir e itim-

retim y  için görevlendirilebilir.
(2) Devlet yüksekö retim kurumlar nda, ildeki di er yüksekö retim kurumlar ndan

görevlendirilebilecek ö retim eleman  bulunmamas  halinde, ba ka illerdeki yüksekö retim
kurumlar ndan ders vermek üzere birinci f kra kapsam nda ö retim eleman
görevlendirilebilir.

(3) kinci f kra kapsam nda il d nda görevlendirilen ö retim elemanlar na 6245 say
Harc rah Kanununa göre geçici görev yollu u ve birinci ö retimde unvan  için belirlenmi
olan ek ders ücretinin iki kat  ek ders ücreti ödenir.

(4) Birinci ve ikinci f kraya göre yap lacak görevlendirmeler üst üste iki, toplamda ise
dört ö retim y  a amaz.

(5) Ö retim elemanlar , ilgili kurumlar n talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite
yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onay  ile ihtiyaç duyulan konularda, di er
kamu kurum ve kurulu lar  ile kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar nda geçici olarak
görevlendirilebilir.

(6) Birinci, ikinci ve be inci f kra kapsam nda görevlendirilenlerin, kadrosunun
bulundu u yüksekö retim kurumlar ndaki ayl k ve fiilen çal ma kar  olmayan di er malî
haklar  ile di er haklar  devam eder. Birinci f kra hükümlerine göre vak f ve özel
yüksekö retim kurumlar nda görevlendirilen ö retim elemanlar na yap lan brüt ödemeler bir
protokol çerçevesinde ilgili vak f veya özel yüksekö retim kurumu taraf ndan görevlendirilen

retim eleman n kadrosunun bulundu u Devlet üniversitesine ödenir.
(7) Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar n yönetim ve denetim

organlar nda görev üstlenen ö retim üyeleri kurumlar ndan ayl ks z izinli say rlar.
(8) Bu madde uyar nca kamu kurum ve kurulu lar nda görevlendirilen ö retim

elemanlar na kendi kurumlar ndan alacaklar  malî ve sosyal haklar n yan  s ra,
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görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde
bulunan bir genel müdürün ayl k gösterge ve ek gösterge brüt tutar n üç kat  geçmemek
üzere ilgili bakan taraf ndan tespit edilecek tutarda ayr ca ödeme yap r. Bu ödeme damga
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz Bu ki iler görevlendirildikleri kurumlarca
kendilerine bu suretle yap lan ödemeleri döner sermayelere yat rmak zorunda de ildirler.
Bunlara görev yapacaklar  kurumca bu ödeme d nda ba kaca bir ödeme yap lmaz.

(9) Ö retim elemanlar  ile tabi olduklar  özel kanunlarda engel hüküm bulunmayan
di er kamu görevlileri, r zalar  al nmak kayd yla, rektörün görü ü veya ilgili kurulu un
muvafakati ile Kurulda her seferinde bir y  geçmemek üzere geçici olarak
görevlendirilebilirler.

Yurtiçinde ve yurtd nda görevlendirme
MADDE 63- (1) Ö retim elemanlar n kurumlar ndan yolluk ve yevmiye

almaks n yurt içinde ve d nda bilimsel ve mesleki toplant lara kat lmalar na, ara rma ve
inceleme gezileri yapmalar na, ara rma ve incelemenin gerektirdi i yerde bulunmalar na, bir
haftaya kadar dekan, enstitü, konservatuar veya meslek yüksekokulu müdürleri, onbe  güne
kadar rektörler izin verebilir. Bu ekilde onbe  günü a an veya yolluk ve harc rah verilmesini
gerektiren ve üç ay  geçmeyecek ara rma ve incelemelerde  masraflar n yüksekö retim
kurumu ya da buna ba  birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi
gereken durumlarda, ilgili yönetim kurulunun karar  ve rektörün onay  gereklidir.

(2) Ö retim elemanlar  birinci f krada ve bu Kanunun 55 inci  maddesinde say lan yurt
na gönderilme halleri d nda mesleklerine ait hizmetlerde yeti tirilmek, e itilmek,

bilgilerini art rmak veya staj yapmak için Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
üniversiteler itibariyle bir y  geçmeyecek ekilde her y l belirlenecek kontenjan ve süreler
dahilinde yurt d na gönderilebilecekleri gibi ayn  amaçlarla d  burslara dayan larak da
gönderilebilirler. Belirlenen kontenjanlar n üniversiteye ba  birimler aras nda da
üniversite yönetim kurulunun karar  ve rektörün onay , gönderilme ise ilgili yönetim
kurulunun karar  ve rektörün onay  ile olur. Zorunlu hallerde yurt d nda kalma süresi ilgili
yönetim kurulunun karar  ve rektörün onay  ile yar na kadar uzat labilir. Bunlar hak ve
yükümlülükleri bak ndan 657 say  Devlet Memurlar  Kanununa göre ayn  amaçla yurt

na gönderilenlerin tabi olduklar  hükümlere tabi olurlar. Ancak, bunlara yap lacak
ödemenin miktar  Devlet memurlar na yap lacak ödemeyi geçmemek üzere üniversite
yönetim kurulunca daha dü ük olarak tespit edilebilir. Ö retim elemanlar ndan kendilerine
yurt d  kurulu lar nca burs veya ücret sa lananlar, görev yapacaklar  sürece Kurulun
belirleyece i esaslara göre üniversite yönetim kurulunun karar  ile ayl kl  veya ayl ks z izinli
de say labilirler.

(3) Gerek birinci f kraya göre geçici görev yollu u verilmek suretiyle yurt içinde ve
yurt d nda bir yere gönderilenler olsun, gerekse ikinci f kraya göre gidi -dönü  yol
yevmiyesi ile gideri ödenmek suretiyle yurt d na gönderilenler olsun, bunlara verilecek
yolluk, emsali Devlet memuruna verilen yollu un ayn  olmak üzere genel hükümler
çerçevesinde tespit edilir. Geçici görev yollu u Kurul hesab na gönderilenlere Kurul
bütçesinden üniversite d ndaki kurum hesab na gönderilenlere ise ilgili kurumun
bütçesinden ödenir.

(4) Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardaki
yüksekö retim kurumlar n ihtiyaç duymas  halinde, ö retim üyelerine üst üste iki y ,
toplamda üç y  a mamak ve bütün özlük haklar  sakl  kalmak üzere üniversite yönetim
kurulunun karar   ile ayl kl  izin verilebilir.
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dari görevlere atamalar
MADDE  64  – (1) Yüksekö retim kurumlar nda genel sekreter, genel sekreter

yard mc , daire ba kan , müdür, hukuk mü aviri, iç denetçi ve memurlar üniversite yönetim
kurulunun görü ü al narak rektör taraf ndan atan r. Fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek
yüksekokulu sekreterinin atanmas , ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör taraf ndan
yap r.

(2) Genel sekreter, genel sekreter yard mc , daire ba kan , fakülte sekreteri, enstitü
sekreteri, konservatuar sekreteri, meslek yüksekokulu sekreteri ve müdür olarak atanabilmek
için lisans diplomas na sahip olmak artt r.

(3) Genel sekreterin görev süresi rektörün görev süresinin sona ermesiyle
kendili inden sona erer. Söz konusu kadroya atanm  olanlardan görev süresi sona erenler ile
görev süresi sona ermeden görevden al nanlar bo  kadro art  aranmaks n ara rmac
kadrolar na halen bulunduklar  kadro dereceleriyle hiçbir i leme gerek kalmaks n atanm
say r. Bu f kra kapsam nda atanacaklar n ara rmac  kadrolar , ba ka bir i leme gerek
kalmaks n atama i leminin yap lm  say ld  tarih itibar yla ihdas edilerek yüksekö retim
kurumlar n kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmi  say r. Bu f kra ile ihdas edilmi
say lan ara rmac  kadrolar , herhangi bir sebeple bo almas  halinde hiçbir i leme gerek
kalmaks n iptal edilmi  say r. Atanma artlar  kaybetmeleri nedeniyle görevlerine son
verilenler hariç olmak üzere, en az iki y l görev yapt ktan sonra görev süresi dolmadan
görevden al nanlara, atanm  say ld klar  ara rmac  kadrosuna ba  olarak malî haklar
kapsam nda döner sermaye ek ödemesi hariç, yap lmakta olan her türlü ödemeler toplam n
net tutar n, görevden al nd klar  kadroya ba  olarak malî haklar kapsam nda döner
sermaye ek ödemesi hariç en son ayda ald  her türlü ödemeler toplam n net tutar ndan az
olmas  hâlinde aradaki fark, her halükarda görev süresini geçmemek üzere ve fark
kapan ncaya kadar herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaks n ödenir.

Siyasi partilere üyelik ve görev alma
MADDE 65- (1) Ö retim elemanlar  ve ö renciler, siyasi partilere üye olabilirler;

yüksekö retim kurumlar ndaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlar na
bildirmek kayd yla, siyasi partilerin merkez organlar  ile bunlara ba  ara rma ve dan ma
birimlerinde görev alabilirler. Siyasi partilerin merkez organlar  ile bunlara ba  ara rma ve
dan ma birimlerinde görev alan ö retim elemanlar , bu görev süresince Türkiye
Yüksekö retim Kurulu ile yüksekö retim kurumlar nda idarî görev alamazlar.

(2) Siyasi partilere üye olan ö retim elemanlar  ve ö renciler, yüksekö retim
kurumlar  içinde siyasi parti faaliyetinde bulunamaz ve siyasi parti propagandas  yapamazlar.

SEK NC  BÖLÜM
Malî Hükümler

Gelir kaynaklar
MADDE 66– (1) Türkiye Yüksekö retim Kurulu ile devlet yüksekö retim

kurumlar n özel bütçe gelir kaynaklar unlard r;
a) Devlet katk  pay ,
b) Hazine yard ,
c) Ö renci katk  paylar  ve ö renim ücretleri
ç) Bas  ya da görsel ders malzemeleri, kitap ve yay n sat  gelirleri,
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d) Ta r ve ta nmaz mal gelirleri,
e) Döner sermaye i letmelerinden aktar lacak tutarlar,
f) Ba , yard m ve di er gelirlerdir.

Devlet yüksekö retim kurumlar n giderlerinin kar lanmas , Devlet katk  pay ,
renci katk  pay  ve ö renim ücreti

MADDE 67- (1) Devlet yüksekö retim kurumlar n giderlerinin finansman nda; öz
gelirler, cari giderlerin kar lanmas  amac yla Devletçe yap lacak katk  ile hazine yard mlar
kullan r.

(2) Devlet yüksekö retim kurumlar n cari hizmet maliyetlerinin finansman na
Devlet ve ö renci taraf ndan katk  yap r. Bu katk , cari hizmet maliyetine katk  pay  olarak
ifade edilir ve ö renci ba na ortalama cari hizmet maliyeti üzerinden hesaplan r. Ö renci
ba na ortalama cari hizmet maliyeti, kesinle mi  en son yüksekö retim kurumlar  cari
giderlerinin o y n aç k ö retim hariç ö renci say na bölünmesi suretiyle bulunacak tutar n
cari y l kar r. Cari hizmet maliyetine Devlet taraf ndan yap lacak katk , Devlet katk
pay ; ö renci taraf ndan yap lacak katk  ise birinci ö retim ve aç k ö retimde ö renci katk
pay , ikinci ö retim ve uzaktan ö retimde ö renim ücreti olarak adland r.

(3) Devlet yüksekö retim kurumlar nda ortalama cari hizmet maliyetine ö renci
taraf ndan yap lacak katk ; birinci ö retim ve aç k ö retimde ortalama cari hizmet maliyetinin
yar ndan fazla, ikinci ö retim ve uzaktan ö retimde ise yar ndan az olamaz. Ö renci katk
pay  ve ö renim ücretlerinin belirlenmesinde ö renim türleri, fakülte ve programlar n
özellikleri, toplumun ve ekonominin nitelikli i gücü ihtiyac  ile fakülte ve programlar n
mezunlar na bireysel getirileri göz önünde bulundurulur.

(4) Devlet yüksekö retim kurumlar nda birinci ö retim ve aç k ö retimde ö renimine
program süreleri içerisinde devam eden ö rencilerden ö renci katk  pay  al nmaz. Ancak,
program süreleri sonunda mezun olamayan bu ö rencilerden ö renci katk  pay  al r.

(5) Devlet yüksekö retim kurumlar nda yabanc  uyruklu ö rencilerden, ö renim türü
ay  yap lmaks n, ö renim ücreti al r ve bu ö renciler için ö renim ücretinin tespitinde,

renci ba na ortalama cari hizmet maliyeti olarak hesaplanan tutarlar dikkate al nmaz.
(6) Devlet yüksekö retim kurumlar n ö renci katk  paylar , ö renim ücretleri,

renci katk  pay  ve ö renim ücretinden muaf tutulacaklar, yabanc  uyruklu ö rencilerden
al nacak asgari ve azami ö renim ücretleri ile uygulamaya ili kin usul ve esaslar, her y l
May s ay  sonuna kadar Maliye Bakanl  ve Kurul taraf ndan mü tereken haz rlan r ve
Bakanlar Kurulu taraf ndan karara ba lan r.

(7) Devlet katk  pay , yüksekö retim kurumlar n ö renci say , fiziki kapasitesi, öz
gelir performans , kamu kaynaklar n temininde ve kullan nda etkilili i, di er
yüksekö retim kurumlar na k yasen akademik, mali ve idari performans  gibi kriterler esas
al narak, yüksekö retim kurumlar  itibariyle Maliye Bakanl  taraf ndan belirlenir. Devlet
katk  pay n hesaplanma yöntemleri, hesaplamada kullan lacak kriterler ve uygulamaya
ili kin usul ve esaslar Maliye Bakanl  ve Kurul taraf ndan mü tereken belirlenir. Devlet
katk  pay , merkezi yönetimin yüksekö retim kurumlar na bir yükümlülü ü olup, ödemelerde
yüksekö retim kurumunun nakit durumu hiçbir ekilde dikkate al nmaz.

(8) Devlet yüksekö retim kurumlar n öz gelirleri ve tahsis edilen Devlet katk  pay
tutar n bu idarelerin cari giderleri kar lamamas  durumunda, yüksekö retim kurumlar na
hazine yard  verilebilir. Sermaye giderleri ise öz gelirleri dikkate al nmaks n hazine
yard yla kar lan r.

Malî kolayl klar
MADDE 68- (1) Devlet, vak f ve özel yüksekö retim kurumlar  genel bütçeye dâhil

kamu kurum ve kurulu lar na tan nan malî muafiyetler, istisnalar ve di er malî kolayl klardan
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aynen yararlan rlar ve bunlara yap lacak her türlü ba  ve yard mlar gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri taraf ndan beyannamede bildirilecek gelir ve kurum kazançlar ndan indirilebilir.
Ba  ve vasiyetlerin kullan lmas nda, ba  ve vasiyet yapanlar n koyduklar  ve kanunlara
göre geçerli say lan kay tlara ve artlara uyulur. Kamula rma yoluyla ta nmaz edinimi,
sadece Devlet yüksekö retim kurumlar  taraf ndan yap labilir.

(2) Türkiye Yüksekö retim Kurulu ile yüksekö retim kurumlar  taraf ndan e itim-
retim ve ara rma amac yla kullan lmak ve yurtiçinde bulunmamak veya üretimi

yap lmamak kayd yla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yay nlar ile ba
yoluyla yurtd ndan gelen ayn  cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna ba  vergi, resim
ve harçlar dâhil özel tüketim vergisi ve katma de er vergisinden müstesnad r.

(3) Yüksekö retim kurumlar  ad na tapuda kay tl  ta nmazlar n ve bu ta nmazlar
üzerindeki e itim, sa k, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif amaçl  tesislerin kiralanmas ,

letilmesi, i lettirilmesi, ta nmazlar n sat  ile hazine ad na kay tl  olup yüksekö retim
kurumlar na tahsis edilmi  ta nmaz mallar n üzerinde herhangi bir in aat yap lmamak ve
irtifak hakk  tesisine konu edilmemek art yla söz konusu amaçlarla kiralanmas  ve

letilmesi, bu madde kapsam nda elde edilecek gelirin kullan  ve muhasebele tirilmesi ile
yüksekö retim kurumu bütçesiyle ili kileri hakk ndaki usul ve esaslar Maliye Bakanl n
görü ü üzerine Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Yüksekö retim kurumlar  ad na kay tl  ta nmazlar üzerinde tesisler yapt labilir.
Hazine ad na kay tl  olup yüksek ö retim kurumlar na tahsis edilmi  ta nmazlar üzerinde ise

renci yurt binas  ve mü temilat  yapt lmak üzere, Kurulun uygunluk görü üyle, k rk
dokuz y la kadar s rl  aynî hak tesis edilebilir.

(5) Vak f veya özel üniversitelerde e itim–ö retim için zaruri olmas  halinde
yürütme kurulu taraf ndan verilecek kamu yarar  karar  ve ba kan n onay  üzerine bedeli
kamula rmay  yapacak kurumdan al nmak üzere vak f veya özel üniversite lehine
kamula rma yap labilir. Kamula lan ta nmaz n e itim ve ö retimde kullan na gerek
kalmad  takdirde, eski malik bedelini Kurula ödeyerek geri alma önerisini kabul etmezse,
ta nmaz Kurul mülkiyetine geçer. Kurul bu suretle kendisine geçen ta nmaz  amac
do rultusunda kullan lmak üzere bir kamu üniversitesine devredebilir.

Döner sermaye
MADDE 69- (1) Yüksekö retim kurumlar nda Say tay ve Maliye Bakanl n

uygun görü ü al narak yüksekö retim kurumu yönetim kurulu karar  ile döner sermaye
letmesi kurulabilir. Kurulacak döner sermaye i letmesinin ba lang ç sermayesi ilgili

yüksekö retim kurumu bütçesine bu amaç için konulacak ödenekle kar lan r.
(2) Döner sermaye i letmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yüksekö retim

birimleri itibar yla ayr  hesaplarda izlenir.
(3) Döner sermaye i letmesine tahsis edilen sermaye, yüksekö retim kurumu

yönetim kurulu karar  ile art labilir. Art lan sermaye tutar  y l sonu kârlar ndan kar lan r.
(4) Ödenmi  sermaye tutar  tahsis edilen sermaye tutar na ula ktan sonra kalan y l

sonu kâr , döner sermaye i letmesinin hizmetlerinde kullan lmak üzere ertesi y n gelirine
ilave edilir.

(5) Döner sermaye i letmesinin gelirleri, i letme ad na yap lan mal ve hizmet
sat lar  ile di er gelirlerden olu ur.

(6) Döner sermaye i letmesinden verilen hizmetler dolay yla ö retim elemanlar
ad na her ne nam alt nda olursa olsun mesai saatleri içindeki hizmet kar nda ayr ca ücret
talep edilemez. Ancak mesai saatleri d nda verilen hizmetler kar nda yüksekö retim
kurumlar , döner sermaye i letmesi ad na, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirledi i geri
ödeme esaslar na uygun olarak hesaplanan tutar n üç kat na kadar ek ücret alabilir. Bu
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kapsamda mesai d nda üretilen hizmetlerin ayl k toplam , mesai içi üretilen hizmetlerin
toplam ndan fazla olamaz.

(7) Süreklilik arzeden hizmet al mlar  ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü
olan cihazlar n hizmet al  yoluyla temini, kiralanmas  veya finansal kiralama için döner
sermaye kaynaklar ndan gelecek y llara yayg n yüklenmelere giri ilebilir.

(8) Ders malzemeleri, teknik hizmetler, yaz m lisanslar  ve s nav hizmetleri için
al nacak ilave ö renim giderleriyle, elektronik ortamda haz rlanm  e itim materyallerinin
di er kurum veya kurulu lara sat lmas ndan veya kiralanmas ndan elde edilecek gelirler,
yüksekö retim kurumunun döner sermayesine yat r.

(9) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen k sm n, t p ve di  hekimli i fakülteleri,
üniversite hastaneleri ile aç k ö retim hizmeti veren yüksekö retim kurumlar  için asgari
yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havac k fakülteleri, sürekli e itim merkezleri
ile bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yüksekö retim birimleri için asgari yüzde
30’u, di er yüksekö retim birimleri için ise asgari yüzde 15'i, ilgili yüksekö retim biriminin
ihtiyac  olan mal ve hizmet al mlar , her türlü bak m, onar m, kiralama, devam etmekte olan
projelerin tamamlanmas na yönelik in aat i leri ve di er ihtiyaçlar ile yönetici paylar  için
kullan r. Bu oranlar  yüzde 75’ine kadar art rmaya yüksekö retim kurumu yönetim kurulu
yetkilidir.

(10) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen k sm n en az yüzde 5'i, üniversite
bünyesinde veya yüksekö retim kurumu taraf ndan desteklenen ve ba ka kurumlar n
bünyesinde yürütülen bilimsel ara rma projelerinin finansman  için kullan r. Bu tutar döner
sermaye muhasebe birimince, tahsilât  takip eden ay n yirmisine kadar ilgili yüksekö retim
kurumu hesab na yat r. Yat lan bu tutarlar, yüksekö retim kurumu bütçesine özgelir
olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar kar  olarak ilgili yüksekö retim kurumu
bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekle melerine göre kulland r. Süresi içinde
yat lmayan tutarlar n tahsilinde 6183 say  Kanun hükümleri uygulan r.

(11) Bilimsel ara rma projelerine ili kin ödenekler, yüksekö retim kurumu yönetim
kurulunca gerekli görüldü ü takdirde, her bir proje için avans verilmek suretiyle de
kulland labilir.

(12) Bilimsel ara rma projelerinin seçilmesi, uygulanmas  ve izlenmesi ile
ödeneklerin kulland lmas , genel hükümlerin ön ödemelere ili kin s rlamalar na ba
kal nmaks n avans verilmesi ve bu avans n mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye
Bakanl n uygun görü ü al narak Kurum taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.

(13) T p ve di  hekimli i fakülteleri ile üniversite hastaneleri hesab nda toplanan
döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde;

a) Gelir getiren görevlerde çal an ö retim üyesi ve ö retim görevlilerine ayl k (ek
gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geli tirme ödene i hariç) ve her türlü tazminat
(28/3/1983 tarihli ve 2809 say  Kanunun geçici 3 üncü maddesinin be inci f kras  uyar nca
ödenen tazminat dâhil, makam, temsil ve görev tazminat  ile yabanc  dil tazminat  hariç)
toplam ndan olu an ek ödeme matrah n yüzde 800'ünü, ara rma görevlilerine ise yüzde
500'ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katk  olmayan ö retim üyesi ve ö retim
görevlilerine yüzde 600'ünü, ara rma görevlilerine ise yüzde 300'ünü,

b) Di er ö retim elemanlar na ve 657 say  Kanuna tabi personel ile ayn  Kanunun 4
üncü maddesinin (B) bendine göre sözle meli olarak çal an personele ek ödeme matrah n;
uzman tabipler için yüzde 600’ünü, hastaneler ba müdürü ve eczac lar için yüzde 250'sini,
ba hem ireler için yüzde 200'ünü, di er ö retim elemanlar  ile di er persone ve di er
personel için yüzde 150'sini, i in ve hizmetin özelli i dikkate al narak yo un bak m,
do umhane, yeni do an, süt çocu u, yan k, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bak m
gerektiren ruh sa , organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sa k hizmetlerinde çal an
personel için yüzde 200'ünü geçmeyecek ekilde ayl k ek ödeme yap r. Sözle meli personele
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yap lacak ek ödeme matrah , sözle meli personelin çal  birim ve bulundu u pozisyon
unvan  itibar yla ayn  veya benzer unvanl  memur kadrosunda çal an, hizmet y  ve ö renim
durumu ayn  olan emsali personel dikkate al narak belirlenir. Emsali bulunmayan sözle meli
personelin ek ödeme matrah  ise brüt sözle me ücretlerinin yüzde 25'ini geçemez. Bu f kra
uyar nca yap lacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

c) Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri d nda gelir getirici
çal malar ndan do an katk lar na kar k olarak onüçüncü f kran n (a) bendinde belirtilen
personel için yüzde 50'sini, (b) bendinde belirtilen personel için yüzde 20'sini geçmeyecek
ekilde ayr ca ayl k ek ödeme yap r.

(14) Yüksekö retim kurumlar n t p ve di  hekimli i fakülteleri ile üniversite
hastanelerinde ihtiyaç duyulmas  halinde ilgilinin iste i ve kurumlar n muvafakatiyle di er
kamu kurum ve kurulu lar nda görevli sa k personeli haftan n belirli gün veya saatlerinde
veyahut belirli vakalar ve i ler için görevlendirilebilir. Bu ekilde görevlendirilenlere,
kadrosunun bulundu u kurumdaki döner sermaye i letmesinden yap lan ödemenin yan  s ra,
katk  sa lad klar  vaka ve i  dolay yla görevlendirildi i sa k kurulu undaki döner sermaye

letmesinden, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranlar
geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yap r.

(15) Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havac k fakülteleri ve bünyesinde atölye
veya laboratuvar bulunan yüksekö retim birimleri ile sürekli e itim merkezleri, aç k ö retim
hizmeti veren yüksekö retim kurumlar  ve düzenli döner sermaye geliri olan yüksekö retim
birimlerinde üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katk
bulunan ö retim elemanlar na yap lacak ek ödemeler hakk nda da onüçüncü f kra hükümleri
uygulan r.

(16) Yüksekö retim kurumlar n onüçüncü ve onbe inci f kralar  kapsam na
girenler haricindeki di er birimlerinde döner sermaye i letmesi hesab na yap lan i  veya
hizmetler kar nda tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yap lan i  veya
hizmetle ba lant  giderler dü üldükten sonra geri kalan tutar, hizmet kar  olarak gelir
tahsilât n yap ld  tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin pe in tahsil edilmesi
halinde hizmetin gerçekle me oran na ba  olarak aylara bölünerek hizmeti veren ö retim
elemanlar na ödenir.

(17) T p ve di  hekimli i fakültelerindeki ö retim elemanlar n sa k hizmeti
nda verdikleri hizmetler ile yüksekö retim kurumlar nda görev yapan ö retim

elemanlar n kurum imkanlar  kullan lmaks n bireysel olarak verdikleri hizmetler
kar nda döner sermaye hesab na tahsil edilen paradan pay alma hususunda onalt nc  f kra
hükümleri uygulan r. Bu kapsamda bulunan hizmetler ile ö retim elemanlar n kurum
imkânlar  kullanmaks n verdikleri hizmetler kar nda elde edilen gelirlerden
dokuzuncu f kra uyar nca yap lacak kesintilerin uygulanmas nda asgarî yüzde 15 oran
uygulan r.

(18) Rektör, rektör yard mc  ve genel sekretere gelir getirici katk lar na
bak lmaks n, üniversite yönetim kurulunun uygun gördü ü birimin döner sermaye
hesab ndan yönetici pay  olarak ayr lan tutardan ek ödeme yap r. Yap lacak ek ödemenin
tutar  ek ödeme matrah n, rektörler için yüzde 600'ünü, rektör yard mc lar  için yüzde
300'ünü, genel sekreterler için yüzde 200'ünü geçemez.

(19) Döner sermaye gelirinin elde edildi i birimlerin dekan, ba hekim ve enstitü,
konservatuar ve meslek yüksekokulu müdürleri ile bunlar n yard mc lar na, gelir getirici
katk lar na bak lmaks n, görev yapt klar  birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici pay
olarak ayr lan tutardan ek ödeme yap r. Yap lacak ek ödemenin tutar , ek ödeme matrah n,

p ve di  hekimli i fakülteleri dekanlar  ile üniversite hastane ba hekimleri için yüzde
500'ünü, bunlar n yard mc lar  için yüzde 300'ünü, di er dekan, enstitü, konservatuar ve
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meslek yüksekokulu müdürü için yüzde 250'sini, bunlar n yard mc lar  için yüzde 100'ünü
geçemez.

(20) Devlet yüksekö retim kurumlar nda yöneticilere, ayl klar  d nda döner
sermaye ve di er kaynaklardan yap lacak ayl k ek ödeme tutar  hiçbir halde net maa lar n
iki kat  geçemez.

 (21) Bu madde kapsam nda bu Kanuna tabi personele yap lan ödemeler, 27/1/2000
tarihli ve 4505 say  Sosyal Güvenlikle lgili Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas  ve
Temsil Tazminat  Ödenmesi Hakk nda Kanunun 5 inci maddesinin (c) f kras  ile 4/7/2001
tarihli ve 631 say  Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklar nda
Düzenlemeler ile Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas
Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nc  maddesi hükümlerinin uygulanmas nda
dikkate al nmaz.

(22) Onüçüncü, onsekizinci ve ondokuzuncu f kralar n kapsam nda bulunanlar
ndaki 657 say  Devlet Memurlar  Kanununa tabi memurlar ile ayn  Kanunun 4 üncü

maddesinin (B) f kras na göre sözle meli olarak çal an personele 375 say  Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsam nda ödeme yap r ve bunlara bu madde
uyar nca ayr ca ek ödeme yap lmaz.

(23) Onüçüncü, onsekizinci ve ondokuzuncu f kralar n kapsam ndaki personele bu
madde uyar nca her ay yap lacak ek ödemenin net tutar , 375 say  Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar nca kadro ve görev unvan  veya pozisyon unvan
itibar yla belirlenmi  olan ek ödemenin net tutar ndan az olamaz. Bu kapsamda ek ödemeden
yararlanan personele ayr ca 375 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
uyar nca ödeme yap lmaz.

(24) Döner sermaye i letmesi faaliyetlerinin gerçekle tirilmesinde, kaynaklar n
ekonomik, verimli ve tasarruflu kullan lmas  esast r. Yap lacak olan ödemelerde gelir-gider
dengesinin gözetilmesi zorunludur.

(25) Döner sermaye i letmelerinin faaliyet alanlar , gelir ve giderleri, sermaye
limitleri, i letmelerin yönetimine ili kin esas ve usuller ile yap lacak ek ödeme oranlar , bu
ödemelerin esas ve usulleri, yüksekö retim kurumlar n hizmet sunum artlar  ve kriterleri
de dikkate al nmak suretiyle personelin unvan , görevi, çal ma artlar  ve süresi, e itim-

retim ve ara rma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performans  ve özellik arz
eden riskli bölümlerde çal ma gibi hizmete katk  unsurlar  esas al narak Maliye Bakanl n
uygun görü ü üzerine Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.

(26) Genel sa k sigortas  kapsam  d ndaki özel sa k sigortas , özel kurum ve
benzeri kurulu larla bir protokolle belirlenen anla ma çerçevesinde sunulmu  hizmetler
kar nda al nacak ücretler, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili i lemler için belirledi i
ödemenin be  kat  geçmemek kayd yla üniversite yönetim kurulu taraf ndan belirlenebilir.

Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyelerinin malî haklar
MADDE 70- (1) Genel Kurul üyelerine ödenecek toplant ya kat lma ücreti (huzur

hakk ), her toplant  için devlet memur ayl klar  kat say n (……) rakam  ile çarp
sonucunda bulunacak mebla r.

(2) Ba kan ve Yürütme Kurulu üyelerinin ücretleri 657 say  Devlet Memurlar
Kanununa göre en yüksek Devlet memuruna ödenen ayl n (ek gösterge, yan ödeme ve her
çe it tazminatlar dâhil) üç kat  geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli
olanlar n ise emekli ayl klar n ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulunda görev alan
kamu personelinin her türlü özlük haklar  sakl  kal r ve ayl ks z izinli say r.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Adli Soru turma ve Disiplin Hükümleri

Adli soru turma
MADDE 71- (1) Görevi ile ba lant  olarak i ledikleri iddia edilen suçlardan dolay ;
a) Ba kan hakk nda Ba kan n kat lmad  ve Milli E itim Bakan n ba kanl nda

yap lan Genel Kurul toplant nda, kendi üyeleri aras ndan seçilecek en az üç ki iden olu an
bir komisyon olu turulur. Bu komisyon taraf ndan yap lan inceleme sonucunda haz rlanan
rapora istinaden, Kurul Milli E itim Bakan n ba kanl nda yap lan ancak Ba kan n
kat lmad  toplant da yap lacak olan gizli oylama ile,

b) Genel Kurul üyeleri, Ölçme Seçme ve Yerle tirme Merkezi Ba kan  ve yönetim
kurulu üyeleri hakk nda, Genel Kurulun kendi üyeleri aras ndan seçece i en az üç ki iden
olu an bir komisyonca yap lan inceleme sonucunda haz rlanan rapora istinaden, Genel
Kurulda yap lacak olan gizli oylama ile,

c) Vak f ve özel yüksekö retim kurumlar  mütevelli heyet ba kan ve üyeleri,
üniversite konseyi ba kan ve üyeleri, rektörler, özel veya vak f meslek yüksekokulu müdürleri
hakk nda Genel Kurulun kendi üyeleri aras ndan seçece i üç ki ilik komisyonun
haz rlayaca  rapora istinaden, Yürütme Kurulunda yap lacak gizli oylama ile,

ç) Kurul idarî personeli hakk nda, Ba kan n görevlendirece i üç ki i taraf ndan
yap lan inceleme sonucunda haz rlanan rapora istinaden, Ba kan taraf ndan,

d) darî görevi olsun veya olmas n, ö retim elemanlar  ile yüksekö retim
kurumlar n idarî personeli hakk nda, rektörün görevlendirece i üç ki i taraf ndan yap lan
inceleme sonucunda haz rlanan rapora istinaden, üniversite yönetim kurulunda yap lacak olan
gizli oylama ile,

soru turma izni verilmesine karar verilebilir.
(2) Görevi ile ba lant  olarak suç i ledi i iddia edilen ki i, hakk nda karar verecek

olan kurulun üyesi oldu u takdirde, bu kurulda kendisiyle ilgili olarak inceleme komisyonu
olu turulmas  ve soru turma izni verilip verilmemesi için yap lan müzakere ve oylamalara
kat lamaz.

(3) Ö retim üyeleri ile ilgili olarak olu turulan inceleme komisyonlar na seçilecek
retim üyelerinin, suç i ledi i iddia edilen ö retim üyesi ile ayn  veya daha üst akademik

unvana sahip olmas artt r.
(4) Soru turma izni verilmesine ili kin kararlara kar  ilgili ki i, izin verilmemesine

ili kin kararlara kar  ise Cumhuriyet savc  veya zarar gören Dan taya itiraz edebilir.
(5) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 2/12/1999 tarihli ve 4483 say

Memurlar ve Di er Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas  Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r.
(6) Birinci f kran n (a) ve (b) bentlerinde say lan ki ilerin görevleriyle ilgili olarak

ledikleri suçlar hakk nda di er kanunlar n do rudan soru turmaya ba lamay  öngören
hükümleri uygulanmaz. Bu hallerde de bu maddede belirlenen hükümlere göre soru turma
yap r.

(7) Üniversite konseyi ba kan ve üyeleri ile vak f ve özel yüksekö retim kurumlar
mütevelli heyet ba kan ve üyeleri, ö retim elemanlar  ve di er idarî personeli, bu Kanun
kapsam na giren görevleriyle ba lant  olarak i ledikleri suçlar ile bu ki ilere kar  i lenen
suçlar bak ndan kamu görevlisi say rlar.

Türkiye Yüksekö retim Kurulu ile yüksekö retim kurumlar  ö retim
elemanlar  ve di er personeli ile ilgili disiplin hükümleri

MADDE 72- (1) Disiplin soru turmas  açmaya;
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a) Kurulun genel sekreteri ve daire ba kanlar  ile vak f ve özel yüksekö retim
kurumu mütevelli heyet ba kan ve üyeleri, üniversite konseyi ba kan ve üyeleri, rektörler ve
vak f ve özel meslek yüksekokulu müdürleri hakk nda Ba kan,

b) Kurulun idarî personeli hakk nda Genel Sekreter,
c) Dekan ile enstitü, konservatuar, meslek yüksekokulu ve merkez müdürleri,

üniversite genel sekreteri ve daire ba kanlar  hakk nda rektör,
ç) Rektörlükteki di er idarî personel hakk nda üniversite genel sekreteri,
d) Fakültedeki akademik personel ile fakülte sekreteri hakk nda dekan; enstitü,

konservatuar ve meslek yüksekokulu kadrosundaki akademik personel ile enstitü,
konservatuar ve meslek yüksekokulu sekreteri hakk nda enstitü, konservatuar ve meslek
yüksekokulu müdürü,

e) Fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulunun di er idarî personeli
hakk nda bu birimlerdeki fakülte, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulu sekreteri,

yetkilidir.
(2) a) Genel Kurul, Ba kan n,
b) Yürütme Kurulu, Kurul Genel Sekreterinin,
c) Üniversite yönetim kurulu, rektörün ve üniversite genel sekreterinin,
ç) Fakülte yönetim kurulu, dekan n ve fakülte sekreterinin,
d) Enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu, bu birimlerin

müdürlerinin ve sekreterlerinin
disiplin soru turmas  açma yetkisini kulland  ki ilerle ilgili soru turmalarda

disiplin kurulu olarak görev yapar.
(3) Ö retim eleman  olarak yüksekö retim kurumlar nda görev yap p yapmad na

bak lmaks n, bir akademik unvan n iktisab  amac na yönelik olarak i lenen ve disiplin suçu
olu turan fiiller dolay yla, bu fiillerin,

a) Doçentlik ve profesörlük unvanlar n iktisab  amac na yönelik olarak i lenmesi
halinde, Ba kan disiplin soru turmas  açmaya yetkili olup, Yürütme Kurulu,

b) Di er akademik unvanlar n iktisab  amac na yönelik olarak i lenmesi halinde,
ilgili üniversite rektörü disiplin soru turmas  açmaya yetkili olup, üniversite yönetim kurulu,

disiplin kurulu olarak görev yapar.
(4) Disiplin suçunun ayn  zamanda adlî suç olu turmas  halinde, bu nedenle disiplin

soru turmas  aç labilmesi ve disiplin cezas  verilebilmesi için, ki i hakk nda adlî soru turma
veya kovu turma ba lat lmas  ya da mahkûmiyet hükmü verilmesi art  aranmaz.

(5) Disipline ayk  fiilin ayn  zamanda soru turulmas  veya kovu turulmas ikâyete
veya ba ka bir arta ba  bir adlî suç olu turmas  halinde, disiplin yapt  uygulanmas  için
bu art n gerçekle mesi aranmaz.

(6) Ayn  zamanda suç olu turan disipline ayk  fiil dolay yla henüz adlî soru turma
ba lat lmam  ise, disiplin soru turmas  emrini vermeye yetkili makam taraf ndan derhal
Cumhuriyet ba savc na suç duyurusunda bulunulur.

(7) Devlet, özel ve vak f yüksekö retim kurumlar n yönetici, ö retim eleman  ve
di er idarî personelinin görevleriyle ba lant  olarak veya görevleri s ras nda, Türk Ceza
Kanununda veya di er kanunlarda yer alan ve üst s  en az üç y l hapis cezas  gerektiren
bir suçtan mahkum olmalar  halinde, bunlara kamu görevinden ç karma disiplin cezas  verilir.
Kamu görevinden ç karma disiplin cezas  verilen ki i, bu cezan n verildi i tarihten itibaren
be  y l geçtikten sonra, bir suçtan mahkûmiyete ba  hak yoksunlu unun bulunmamas
halinde, aç ktan atama yöntemiyle yüksekö retim kurumlar  ile di er kamu kurum ve
kurulu lar nda yeniden görev alabilir.

(8) Bilimsel çal ma ve yay nlar nda ilgili alandan olu turulan bilirki i heyeti
taraf ndan intihal ve sahtecilik yapt  tespit edilen ki iye, ö retim üyeli i görevinden ç karma
disiplin cezas  verilir. Bu eserin de de erlendirmeye al nmak suretiyle ki iye akademik unvan
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verilmi  olmas  halinde, ayr ca bu akademik unvan n geri al nmas na karar verilir. Ö retim
üyeli i görevinden ç karma disiplin cezas  verilen ki i, bu cezan n verildi i tarihten itibaren
be  y l süreyle yüksekö retim kurumlar nda ö retim eleman  olarak istihdam edilemez ve
herhangi bir akademik unvan iktisab na yönelik ba vuruda bulunamaz.

(9) Bilimsel çal ma ve yay nlarda intihal ve sahtecilik d ndaki etik ihlâller, sadece
ilgili ki ilerin akademik yükselmeleri ve idarî görev üstlenmeleri ba lam nda, Kurul
taraf ndan ç kar lacak yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde dikkate al r.

(10) Yedinci f kra kapsam na giren ki ilerin;
a) Hukuken geçerli mazereti olmad  halde, görevine onbe  gün süre içinde

ba lamamalar  veya kesintisiz olarak on gün süreyle devam etmemeleri,
b) Dikkatsiz ve özensiz davran lar yla, yüksekö retim kurumu bünyesinde mevzuat

gere i olarak tutulan ve muhafazas ndan sorumlu oldu u belge ve kay tlar n silinmesine, yok
olmas na veya bozulmas na sebebiyet vermeleri,

c) Devlet yüksekö retim kurumlar nda çal an personelin serbest meslek icra
etmeleri, tacir say lmay  gerektiren faaliyette bulunmalar , irket yöneticisi veya denetçisi
olmalar ,

ç) E itim hürriyetini engellemeleri,
hallerinde, bunlara görevinden çekilmi  say lma disiplin cezas  verilir. Görevden

çekilmi  say lma disiplin cezas  verilen ki i, bu cezan n verildi i tarihten itibaren üç y l
geçtikten sonra, bir suçtan mahkûmiyete ba  hak yoksunlu unun bulunmamas  halinde,
aç ktan atama yöntemiyle kamu kurum ve kurulu lar nda yeniden görev alabilir.

(11) Yedinci f kra kapsam na giren ki ilerin;
a)  Yöneticileri  taraf ndan  verilen  görevleri  kas tl  olarak  tam  ve  zaman nda

yapmamalar ,
b) Özürsüz ve kesintisiz olarak üç günden dokuz güne kadar (dokuz gün dâhil)

göreve gelmemeleri,
c) Dikkatsiz ve özensiz davran lar yla, yüksekö retim kurumu bünyesinde tutulan

belge ve kay tlar n silinmesine, yok olmas na veya bozulmas na sebebiyet vermeleri,
ç) Yöneticilerinin yaz  olarak aç klama istedi i hususlarda gerçe e ayk  beyanda

bulunmalar ,
d) Yüksekö retim kurumuna ait araç ve gereci ahsî i lerinde kullanmalar ,
e) Yüksekö retim kurumuyla ilgili olarak yetkili olmad  halde bas n ve yay n

organlar na aç klamalarda bulunmalar ,
f) Yöneticilerini ve çal ma arkada lar  küçük dü ürücü, y ld  veya bezdirici

davran larda bulunmalar
hallerinde bunlara ayl ktan kesme cezas  verilir. Ayl ktan kesme cezas , ki inin ayl k

net maa  veya ücretinden dörtte birinden onda birine kadar belirli bir miktarda kesinti
yap lmas  ifade eder. Ayl ktan kesme cezas , ki inin ilk tahakkuk eden ayl k maa  veya
ücretinden kesinti yap lmak suretiyle yerine getirilir. Ayl ktan kesme disiplin cezas  verilen
ki i cezan n verildi i tarihten itibaren be  y l süreyle yüksekö retim kurumunda yöneticilik
görevi yapamaz.

(12) Yedinci f kra kapsam na giren ki ilerin;
a) Görevlerini kay ts zl k, dikkatsizlik ve özensizlik sebebiyle tam ve zaman nda

yapmamalar ,
b) Dikkatsiz ve özensiz davran lar yla, yüksekö retim kurumuna ait araç ve gerecin

zarar görmesine sebebiyet vermeleri,
c) Üstlendi i görevin sayg nl  zedeleyecek davran larda bulunmalar ,
ç) Göreve sarho  gelmeleri, görev yerinde alkollü içki içmeleri,
d) Göreviyle ba lant  olarak veya görevi s ras nda belli bir siyasi partinin lehine

veya aleyhine olarak siyasi faaliyette bulunmalar ,
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hallerinde bunlara k nama cezas  verilir. K nama cezas  verilen ki i, disiplin amiri
taraf ndan yaz  olarak, disipline ayk  davran  kendisine hat rlat larak, disipline ayk
davran larda bulunmaya devam etmesi halinde, daha a r bir disiplin cezas yla
cezaland laca  hususunda da uyar r.

(13) Daha önce disiplin suçu i lememi  olup da pi manl k ve iyi hali görülen ki iye
bir alt disiplin cezas  verilebilir.

(14) Bu madde hükümlerine göre hakk nda kamu görevinden ç karma, ö retim
üyeli i görevinden ç karma ve görevinden çekilmi  say lma disiplin cezas  verilen ki ilerle
ilgili bilgiler Kurulda muhafaza edilir.

(15) Disiplin cezas n verildi i tarihten itibaren üç y l içinde tekerrür halinde
lenen yeni disiplin suçlar ndan dolay  bir üst disiplin cezas  verilir.

(16) Disiplin soru turmas na, olay n ö renilmesini müteakip iki ay içinde
ba lanmad  veya disiplin cezas  gerektiren fiillerin i lendi i tarihten itibaren nihayet üç y l
içinde ceza verilmedi i takdirde disiplin soru turmas  zamana na u rar.

(17) Disiplin soru turmas , onay tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçland r.
Soru turman n bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soru turmac , gerekçeli olarak ek
süre verilmesi talebinde bulunur. Soru turma emrini veren disiplin amiri uygun buldu u
takdirde soru turma süresini uzatabilir. Ancak bu süre bir y  geçemez.

(18) Disiplin soru turmas na ili kin esas ve usuller, Kurul taraf ndan ç kar lacak
yönetmelikle düzenlenir.

rencilere ili kin disiplin hükümleri
MADDE 73- (1) Yüksekö retim kurumlar nda disiplin cezas  gerektiren eylemler;

yüksekö retim kurumu yetkililerince sorulan hususlar  cevapland rmamak veya yanl  bilgi
vermek; izinsiz ilan asmak; as lm  duyurular  de tirmek veya yok etmek; yüksekö retim
kurumlar n i leyi ini ve e itim-ö retimin düzenini bozmak; kopya yapmak veya te ebbüs
etmek; ö renme ve ö retme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak; usulsüz belge
düzenlemek veya kullanmak; kurum personelinin veya ö rencilerin eref ve haysiyetini
zedeleyen sözlü veya yaz  eylemlerde bulunmak; yüksekö retim kurumlar na sarho  gelmek,
yüksekö retim kurumlar nda alkollü içki içmek; kurum personeli ve ö rencilerini tehdit
etmek; kurum personeli ve ö rencilerine fiili sald da bulunmak; h rs zl k yapmak; kuruma
ait malzemeyi tahrip etmek veya bili im sistemine zarar vermek; intihal yapmak; kendi yerine
ba kas  s nava sokmak veya ba kas n yerine s nava girmek; yüksekö retim kurumlar nda
cinsel tacizde bulunmak; yüksekö retim kurumlar nda 6136 say  Kanuna ayk  davranmak;
yüksekö retim kurumunun bili im sistemine girerek kendisine veya ba kas n yarar na
haks z bir ç kar sa lamak; suç i lemek amac yla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek
veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak veya yard m etmek; yüksekö retim kurumlar nda
uyu turucu veya uyar  maddeleri kullanmak, ta mak, bulundurmak, satmak, sat n almak,
ba kalar na vermek veya ticaretini yapmak; ki ilerin vücudu üzerinde cinsel davran larda
bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazl klar  ihlal etmektir.

(2) Yukar da yer verilen türden eylemleri i leyenlere eylemin a rl k derecesine göre
uyarma, k nama, bir haftadan bir aya kadar uzakla rma, bir yar l veya iki yar l
uzakla rma, yüksekö retim kurumundan ç karma cezas  verilir.

(3) Ayn  zamanda suç olu turan disipline ayk  fiil dolay yla henüz adlî soru turma
ba lat lmam  ise, disiplin soru turmas  emrini vermeye yetkili makam taraf ndan derhal
Cumhuriyet ba savc na suç duyurusunda bulunulur.

(4) Disipline ayk  fiilin soru turulmas  ve kovu turulmas ikâyete ba  suç olmas
halinde, disiplin soru turmas  yap lmas  ve disiplin yapt  uygulanmas  için ikâyet art
aranmaz.
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(5) Fiilin suç olu turmamas  veya ki i taraf ndan i lendi inin sabit olmamas
sebebiyle verilen kovu turmaya yer olmad  veya beraat karar n kesinle mesi halinde, bu
nedenle ki iye yüksekö retim kurumundan uzakla rmay  veya ç karmay  gerektiren disiplin
cezas  verilemez; verilmi  olan disiplin cezas n ki i üzerinde do urdu u sonuçlar n ortadan
kald lmas  için gereken her türlü i lem yap r.

(6) Bir fakülte, enstitü, konservatuar veya meslek yüksekokulu ö rencilerinin i lemi
olduklar  disiplin suçlar ndan dolay  soru turma yapmaya ve do rudan gerekli cezay  vermeye
veya disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekan , enstitü, konservatuar veya meslek
yüksekokul müdürü; mü terek alan veya mekânlarda toplu ö renci eylemleri ile ilgili olarak
üniversite rektörleri yetkilidir.

(7) Disiplin soru turmas na olay n ö renilmesini müteakip bir ay içinde ba lan r.
Soru turma, onay tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçland r. Soru turman n bu süre
içerisinde bitirilmemesi halinde soru turmac , gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde
bulunur. Soru turma emrini veren disiplin amiri uygun buldu u takdirde soru turma süresini
uzatabilir. Ancak bu süre bir y  geçemez.

(8) Disiplin suçu i leyen ö renciler hakk nda, bu eylemlerin i lenildi inin
soru turma açmaya yetkili amirlerce ö renildi i tarihten itibaren; uyarma, k nama ve
yüksekö retim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzakla rma cezalar nda bir ay içinde;
yüksekö retim kurumundan bir veya iki yar l için uzakla rma ile yüksekö retim
kurumundan ç karma cezalar nda üç ay içinde disiplin soru turmas na ba lanmad  takdirde,
disiplin cezas  verme yetkisi zaman a na u rar. Disiplin cezas  gerektiren eylemlerin

lendi i tarihten itibaren, en geç iki y l içinde disiplin cezas  verilmedi i takdirde, disiplin
cezas  verme yetkisi zamana na u rar. Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adlî yarg
hükmüne ihtiyaç duydu u hallerde zamana  süresi adlî yarg  hükmünün kesinle ti i
günden itibaren ba lar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alaca  bir
karar ile tespit edilir.

(9) Hakk nda disiplin soru turmas  aç lan ö renciye atfedilen suçun neden ibaret
oldu u, savunmas  yapaca  tarihten en az yedi gün önce yaz  olarak bildirilir. Bu yaz da

renciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmas  yapmak üzere haz r bulunmas  istenilir.
Tebligat yap lmas n mümkün olmad  hallerde, ö rencinin savunmas  yapmak üzere
soru turmac ya ba vurmas  hususu, mensubu bulundu u kurulu un belirli yerlerinde ilân
olunur. Ö renciye gönderilecek tebligatta, kabul edilebilir mazereti olmaks n ça ya
uymad  takdirde savunmadan vazgeçmi  say laca  ve di er delillere dayan lmak suretiyle
hakk nda gerekli karar n verilece i uyar  olarak yaz r. Makbul say lan bir özür bildiren veya
mücbir sebep dolay yla davete uymad  anla lan ö renciye yeniden uygun bir süre verilir
veya belirtilecek bir süre içinde yaz  savunmas  göndermesi istenir. Tutuklu ö rencilere
savunmalar  yaz  olarak gönderebilece i duyurulur. Soru turma, ö rencinin kendini gere i
gibi savunmas na imkân verecek ekilde yürütülür.

(10) Disipline ayk  fiilin ayn  zamanda suç olu turmas  halinde, soru turmac ,
zaruri gördü ü takdirde soru turma süresince, hakk nda soru turma yap lan ö rencinin tedbir
olarak yüksekö retim kurumu bina, eklenti veya yerle ke alanlar na girmesinin yasaklanmas
hususunda karar verilmesini disiplin soru turmas  yapt rmaya yetkili merciden isteyebilir.
Yetkili merciin karar  uygulan r.

(11) Ö rencinin, disiplin suçu i lendikten sonra yüksekö retim kurumu içinde yer
de tirmesi veya yüksekö retim kurumunu de tirmi  bulunmas  veya yüksekö retim
kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayr lm  olmas , soru turma aç lmas na, devam na ve
gerekli kararlar n al nmas na engel te kil etmez.

(12) Disiplin cezalar  vermeye yetkili amirler ile disiplin kurullar  bu cezalardan
birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu olu turan fiil ve hareketlerin a rl , disiplin
suçu nedeniyle hakk nda soru turma yap lan ö rencinin hangi maksatla hareket etti ini ve
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amac , daha önce bir disiplin cezas  al p almad , davran , tav r ve hareketlerini, i ledi i
fiil ve yapt  hareket dolay yla nedamet duyup duymad  dikkate al r.

(13) Yüksekö retim kurumundan ç karma karar , Kurula, Ölçme Seçme ve
Yerle tirme Merkezine, ilgili askerlik ubesine, kredi ve burs ald  kurulu lara bildirilir.
Yüksekö retim kurumundan ç karma cezas  verilen ö renciler, fiilin i lendi i tarihten itibaren
be  y l geçmedikçe ayn  yüksekö retim kurumuna ö renci olarak al namazlar.

(14) Ö rencilerin disiplin i lerine ili kin esas ve usuller, Kurul taraf ndan ç kar lacak
yönetmelikte düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM
Çe itli Hükümler

Akademik derece ve unvanlar n denklik i lemleri
MADDE 74- (1) Yabanc  ülkelerden yüksekö retimle ilgili al nan akademik derece

ve unvanlar n denkli i Kurul taraf ndan belirlenir.
(2) Doktora, t pta veya di  hekimli inde uzmanl k veya sanatta yeterlilik unvan

kazand ktan sonra yabanc  ülkelerde doçentlik veya profesörlük unvan  veya yetkisini alm
olanlardan en az iki y l, bu unvan ve yetki ile Türk yüksekö retim kurumlar na e de er
yabanc  ülkelerdeki e itim-ö retim ve ara rma kurumlar nda sosyal güvenceli olarak
çal  olmalar art  aran r.

(3) Denklik i lemlerinde esas al nacak tan ma, e de erlilik ve di er hususlara ili kin
kriterler Kurul taraf ndan belirlenir. E de erlili in sa lanabilmesi için gerekti inde seviye
tespit s nav , eksik ders tamamlama veya bunlar n her ikisinin birlikte uygulanmas na karar
verilebilir.

(4) Yurtd ndaki ve Türkiye’deki yabanc  yüksekö retim kurumlar n aç k ö retim
ve uzaktan ö retim programlar ndan al nan diplomalara denklik verilebilmesi için Türkiye’de
ayn  alanlarda aç k ö retim ve uzaktan ö retim programlar n bulunmas artt r.

Toplant  ve karar yeter say
MADDE 75- (1) Bu Kanun kapsam nda olu turulan kurul ve komisyonlarda, aksi

kanunda belirtilmedi i taktirde üye tam say n üçte ikisi ile toplan r ve toplant ya
kat lanlar n salt ço unlu u ile karar al rlar. Oylar n e it olmas  halinde toplant ya ba kanl k
yapan n oyu yönünde karar verilmi  say r. Gizli oylamalarda oylar n e it olmas  halinde kura
çekilir.

Göreve vekâlet
MADDE 76- (1) Bu Kanunda öngörülen idarî görevlere, asaleten atanma artlar

haiz  ki ilerce  ve  alt  ay  süreyle  vekâlet  edilebilir.  Alt  ay  sonunda  asaleten  ataman n
gerçekle memesi halinde vekâlet i lemi bir kereye mahsus olmak üzere yenilenebilir.

(2) darecilerin yoklu unda yerlerine varsa ba kanvekilleri veya yard mc lar ,
bunlar n olmad  hallerde, görevin niteli ine uygun olarak belirleyecekleri ayn  kurumda
görevli ki iler vekâlet eder.

(3) Rektör, dekan, enstitü, konservatuar ve meslek yüksekokulu müdürü görevlerinin
bo  oldu u durumlarda asaleten atama yap ncaya kadar ve her halükarda alt  ay  geçmemek
üzere bu görevleri yürüten asaleten atanma artlar  haiz ö retim elemanlar na kendi
görevleri ile vekâlet ettikleri görev için öngörülen idarî görev ödenekleri aras ndaki fark
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ayr ca ödenir ve bunlar söz konusu görevler için öngörülen ders yükü indirimi ve
muafiyetinden yararland r.

(4) Bir Devlet yüksekö retim kurumunun rektör, dekan, enstitü, konservatuar ve
meslek yüksekokulu müdürü görevleri ile senato, üniversite yönetim kurulu ve yüksekö retim
birimlerinin yönetim kurullar na, bu Kanunun ilgili maddeleri uyar nca di er Devlet
yüksekö retim kurumlar ndan görevlendirilecek ö retim elemanlar na, yürüttükleri idarî
görevler için öngörülen ödemeler de dâhil olmak üzere her türlü malî ve sosyal haklar  (döner
sermaye gelirlerinden yap lacak ek ödemeler hariç) bu görevlerde kald klar  sürece
kadrolar n bulundu u yüksekö retim kurumlar nca ödenir.

Yetki devri
MADDE 77- (1) Bu Kanun kapsam nda görevleri tan mlanm  her kademedeki

yöneticiler, s rlar  aç kça belirtmek ve yaz  olmak kayd yla, yetkilerinden bir k sm  alt
kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Yürürlük
MADDE 78- (1) Bu Kanun yay  tarihinde yürürlü e girer.

Yürütme
MADDE 79- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


