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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve 

gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.

 Orhan Atalay Recep Özel Salih Cora
 Ardahan Isparta Trabzon
	 Arife	Polat	Düzgün	 Mustafa	Açıkgöz	 Oğuzhan	Kaya
 Ankara Nevşehir Çorum
	 Hacı	Bayram	Türkoğlu	 Oya	Eronat	 Fahri	Çakır
 Hatay Diyarbakır Düzce
	 Ali	İhsan	Arslan	 İbrahim	Yurdunuseven	 Ali	Özkaya
 Ankara Afyonkarahisar Afyonkarahisar
	 Ziya	Altunyaldız	 Belgin	Uygur	 Hacı	Ahmet	Özdemir
 Konya Balıkesir Konya
	 Leyla	Şahin	Usta	 Ahmet	Çolakoğlu	 Orhan	Kırcalı
 Konya Zonguldak Samsun
	 Mustafa	Arslan	 Taner	Yıldız	 Hacı	Turan
 Tokat Kayseri Ankara
	 İsmail	Tamer	 Ahmet	Sorgun	 Selman	Özboyacı
 Kayseri Konya Konya
	 Yusuf	Başer	 Abdullah	Güler	 Selim	Gültekin
 Yozgat İstanbul Niğde
	 Yavuz	Ergun	 Yücel	Menekşe	 Müslüm	Yüksel
 Niğde Nevşehir Gaziantep
	 Ekrem	Çelebi	 Emine	Sare	Aydın	 Metin	Yavuz
 Ağrı İstanbul Aydın
	 Tülay	Kaynarca	 Mehmet	Sait	Kirazoğlu	 Mücahit	Durmuşoğlu
 İstanbul Gaziantep Osmaniye
	 Zeynep	Yıldız	 Süleyman	Karaman	 Zülfü	Demirbağ
 Ankara Erzincan Elâzığ
	 Bekir	Kuvvet	Erim	 Halil	Etyemez	 Salih	Çivitcioğlu
 Aydın Konya Çankırı
	 İsmail	Kaya	 Mustafa	Hilmi	Dülger	 Fatma	Betül	Sayan	Kaya
 Osmaniye Kilis İstanbul
	 Tahir	Akyürek	 Ahmet	Sami	Ceylan	 Sabri	Öztürk
 Konya Çorum Giresun
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	 Ramazan	Can	 Fehmi	Alpay	Özalan	 Metin	Gündoğdu
 Kırıkkale İzmir Ordu

	 Kemal	Çelik	 Mustafa	Savaş	 Hasan	Çilez
 Antalya Aydın Amasya

	 Eyüp	Özsoy	 Serkan	Bayram	 Ergün	Taşcı
 İstanbul İstanbul Ordu

	 Semiha	Ekinci	 Şirin	Ünal	 Osman	Ören
 Sivas İstanbul Siirt

	 Cengiz	Demirkaya	 Rizgin	Birlik	 Ziver	Özdemir
 Mardin Şırnak Batman

	 Ceyda	Bölünmez	Çankırı	 Ravza	Kavakcı	Kan	 Semra	Kaplan	Kıvırcık
 İzmir İstanbul Manisa

	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban	 Radiye	Sezer	Katırcıoğlu	 Nilgün	Ök
 Erzurum Kocaeli Denizli

	 İbrahim	Aydemir	 Erol	Kavuncu	 Ahmet	Berat	Çonkar
 Erzurum Çorum İstanbul

	 Çiğdem	Karaaslan	 Hülya	Nergis
 Samsun Kayseri

   

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imza 
koymak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

   08.04.2020
	 	 	 Orhan	Yegin
   Ankara

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 08.04.2020 tarihinde sunulan 2/2778 Esas Numaralı 
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imza sahibi 
olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 

   09.04.2020
	 	 	 Sena	Nur	Çelik
   Antalya
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2778 esas nolu Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

   09/04/2020
	 	 	 Burhan	Çakır
   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/2778) Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

   09.04.2020
	 	 	 Abdullah	Nejat	Koçer
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2778 Esas Numaralı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

	 	 	 09	Nisan	2020
	 	 	 Nazım	Maviş
   Sinop

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2778)

ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu  

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Milli	Eğitim,	Kültür,	Gençlik	ve
	 Spor	Komisyonu		 13/4/2020
	 Esas	No:	2/2778
	 Karar	No:	7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1. Giriş

Ardahan Milletvekili Orhan ATALAY ve 73 milletvekili tarafından 8/4/2020 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2/2778 esas 
numaralı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 
Komisyonumuzun 10/4/2020 tarihli toplantısında, Kanun Teklifinin ilk imza sahibi ile Yükseköğretim 
Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin 
katılımlarıyla görüşülmüştür.  

2. Teklifin İçeriği

2/2778 esas numaralı Kanun Teklifi ile;
Ø	Yükseköğretim Denetleme Kurulunun seçim takvimini düzenleyen hükmün yürürlükten 

kaldırılması, 

Ø	Yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısının artırılabilmesine yönelik düzenleme 
yapılması, doçentlik sınavında değerlendirmeye esas alınan raporlar ile jüri üyelikleri, jüri ve başvuru 
sonucunun elektronik ortamda ilgililerin erişimine açılması, 

Ø	Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olma şartı aranması ile araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için 35 yaşını doldurmuş 
olmamak şartının aranması,

Ø	7100 sayılı Kanun ile uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarından öğretim 
görevlisi kadrolarına geçirilenlere, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış olmaları halinde ders 
verme imkânı sağlanması ve bunlara emsalleriyle aynı hakların tanınması, 

Ø	Açık öğretim öğrencilerinden katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve her dönem başında 
kaydını yenilemek şartlarını üst üste dört dönem sağlamayanların ilgili programdan ilişiğinin kesilmesi, 

Ø	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin 
yeniden düzenlenmesi ile rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan akademik personel ve daire başkanı 
kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunan personel ile memurlar için yetkili disiplin kurullarının 
teşkilinin düzenlenmesi, 
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Ø	Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerinin, toplam 
proje bedelinin yüzde otuzunu aşmamak kaydıyla desteklenmesi, 

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mali haklarının devlet 
yükseköğretim kurumlarındaki emsalleri ile eşitlenmesi, 

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki 
her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden ilgili programın en yüksek yerleştirme 
puanına sahip en az yüzde on beşi kadar öğrenciyi programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutması, 

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasının sonuçlarına 
ilişkin uygulamada ortaya çıkan belirsizliklerin giderilmesi, 

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumunun her yıl öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini bir kamu 
bankasında kendi adına açılan bir hesaba teminat olarak aktarması ve bu teminatın ilgili vakıf 
yükseköğretim kurumunun faaliyet izni ile ilgili sorunlar çıkması durumunda öğrencilerin eğitimlerinin 
tamamlattırılmasında kullanılması, 

Ø	Bir koordinatör yükseköğretim kurumu bünyesinde birden fazla yükseköğretim kurumunun iş 
birliği ile ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilmesi, 

Ø	Öğretmenlerin izin ve tatillerine yönelik düzenleme yapılması, deprem ve salgın hastalık ve 
elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı hâllerin meydana gelmesiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine 
uzun süreli ara verilmesi gereken durumlarda telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılı dışında 
tamamlanabilmesi için yaz tatilinde eğitim ve öğretime devam edilebilmesi, 

Ø	Ankara’da Ankara Bilim Üniversitesi adıyla, Kocaeli’de Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 
Üniversitesi adıyla birer vakıf üniversitesi kurulması,

Ø	İkinci lisansüstü öğretim ücretinin ilgili üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüsü yönetim 
kurulunca tespit edilmesi

 öngörülmektedir.

3. Komisyon Görüşmeleri

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Emrullah İŞLER tarafından;
Ø	Hâlihazırda yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısının artırılarak bekleme süresinin 

azaltılmasının öngörüldüğü, 

Ø	Yükseköğretimde niteliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla öğretim görevlisi kadrosuna 
başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma; araştırma görevlisi kadrolarına 
başvurabilmek için ise 35 yaş şartı aranacağı, 

Ø	7100 sayılı Kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, 
eğitim öğretim planlamacısı gibi öğretim elemanlarından doktor ünvanını elde edenlere ders verme 
imkânı bakımından emsalleriyle aynı hakların tanındığı,
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Ø	 Ayrıca hali hazırda tıp ve diş hekimliği fakülteleri için yürürlükte olan hükmün diğer birimleri 
de kapsayacak şekilde genişletilerek; yükseköğretim kurumlarına, devlet ve vakıf üniversiteleri kadro 
ve pozisyonlarında çalışmayan doçent veya profesör öğretim üyelerini sözleşmeli olarak istihdam 
edebilme imkânı getirildiği, 

Ø	Açık öğretim sistemine iki milyonu aşkın pasif öğrenci kayıtlı olması, öğrenci planlamalarının 
sağlıklı sonuçlar vermesini engellediğinden, açık öğretim öğrencilerinin katkı payı veya öğrenim ücretini 
ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartlarını üst üste dört dönem sağlamayanların ilgili 
programdan ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü,

Ø	Anayasa Mahkemesinin, 17/7/2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2017/33 Esas Numaralı Kararı çerçevesinde; 2547 sayılı Kanunda var olan disiplin hükümleri 
muhafaza edilerek, 657 sayılı Kanundaki disiplin fiillerinden sadece amacına ve niteliğine göre öğretim 
elemanları içinde de geçerli olabilecek fiillerin Teklife aktarıldığı,

Ø	 Bu kapsamda, disiplin cezalarına karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının 
oluşumu ve yönetiminin de düzenlendiği,

Ø	Yine üniversitelerimizin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, 
toplam proje bedelinin yüzde otuzunu aşmamak kaydıyla kaynak aktarılabilmesi ve bilimsel araştırma 
projelerine hakem değerlendirmesi yapan alan uzmanlarına ücret ödenebilmesinin düzenlendiği,

Ø	Devlet yükseköğretim kurumlarında Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere 
doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamının yükseltildiği,

Ø	Ayrıca birden fazla yükseköğretim kurumunun işbirliği ile ortak uygulama ve araştırma 
merkezi kurulabilmesinin sağlanacağı,

Ø	2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında araştırma 
görevlisi kadrolarına atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların yeterlilik eğitimlerine 
başlamaları için kadrolarıyla ilişiklerinin en fazla altı ay daha devam etmesinin öngörüldüğü,

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mali haklarının Devlet 
yükseköğretim kurumlarında çalışan emsalleri ile eşitlendiği,

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumlarının her bir diploma programında en yüksek yerleştirme puanına 
sahip en az yüzde on beşi kadar öğrenciyi ücretsiz okutmasının düzenlendiği,

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumlarının ödeme güçlüğü çekmeyecek ve mali durumlarının 
sürekliliğini sağlayacak şekilde faaliyette bulunmalarını sağlayacak düzenlemelerin de getirildiği,

Ø	Ayrıca Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla iki vakıf 
üniversitesi kurulduğu,

Ø	Yapılan bir başka değişiklikle; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunundaki öğretmenlerin 
izinlerine ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılarak; bu konudaki düzenlenmenin 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanununda yapıldığı,
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Ø	 Ayrıca Rehberlik öğretmenlerinin, öğrencilerin tercihlerine yardım etmeleri için yaz tatilinde 
görevlendirilebilmelerinin de sağlandığı,

Ø	1739 sayılı Kanuna eklenen; deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan 
dışı hallerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verildiğinde telafi eğitimi yapılabilmesine 
ilişkin hükmün ise bu tarz durumlara yönelik ihtiyati bir düzenleme olarak yapıldığı,

Ø	Teklif ile, yükseköğretim ve milli eğitim alanında ihtiyaç görülen çeşitli konularda yapılacak 
tüm bu düzenlemelerin ve çalışmalarımızın ülkemiz için faydalı olması temennisi

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin ilk imza sahibi Ardahan Milletvekili Orhan ATALAY tarafından yapılan 
açıklamalarda;

Ø	 Kanun Teklifi ile, yükseköğretim alanında yakalanan olumlu gelişmelerin devamlılığının 
sağlanmasının hedeflendiği,

Ø	Yükseköğretimde niteliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla, araştırma görevlisi kadrolarına 
başvurabilmek için 35 yaşını doldurmamış olmak şartının getirileceği,

Ø	Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların 
alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerine başlamaları ve bu süreçte mağdur olmamaları 
için kadrolarıyla ilişiklerinin en fazla 6 ay daha devam etmesinin sağlanacağı,

Ø	Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına Devlet yükseköğretim kurumlarındaki 
emsallerine ödenen ücretten daha düşük miktarda ücret ödenmesini engellemek amacıyla düzenleme 
yapılacağı,

Ø	Ar-Ge çalışmaları kapsamındaki projelerde doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi 
amacıyla doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamının 40.000’den 60.000’e 
yükseltileceği,

Ø	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin 
mahkeme kararlarına ve mevcut uygulamalara uygun bir şekilde yeniden düzenleneceği,

Ø	Deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağandışı hâllerde eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine uzun süre ara verilmesi nedeniyle, telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında 
tamamlanamaması durumunda, yaz tatilinde eğitim ve öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi 
yapılabilmesine yönelik bir düzenleme yapılmasının fayda sağlayacağı,

Ø	 Ankara’da Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara Bilim Üniversitesi adıyla, Kocaeli’de 
ise Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi 
kurulmasının öngörüldüğü 

ifade edilmiştir.
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Yürütmeyi temsilen Komisyon toplantısına katılan ve Kanun Teklifine ilişkin görüşleri alınan 
Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi ER ve Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin 
TOPÇUOĞLU tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø	 Yeni YÖK uygulamaları bağlamında alınan bütün karar, program ve projelerin kalite ve kamu 
yararı ilkelerine dayandığı,

Ø	Yapılması öngörülen yasal değişiklikler ile sahada karşılaşılan zorlulukların çözümünün 
hedeflendiği,

Ø	Öğrenci affının istenmeyen bir durum olduğu ve sistemin bütünü açısından zararının 
olabileceği, bu yüzden de YÖK’ün bu yönde bir politikasının olmadığı,

Ø	Araştırma görevliliğinde getirilen 35 yaş sınırının uygulamada var olduğu ancak kanunla 
düzenlenmesinin bu konuda verilen Danıştay kararları bakımından gerekli olduğu,

Ø	Teklif ile mevcut uygulamada var olan ve açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim 
kurumlarının gelir fazlalarından YÖK’e aktarılması öngörülen yüzde 80 oranındaki meblağın, 
“100/2000 YÖK Doktora Bursu Projesi” kapsamında doktoralı eleman yetiştirilmesi için kullanılacağı, 

Ø	Rektörlerin döner sermaye gelirlerinin yeniden düzenlenmesinin kamu yönetimi ve kamu 
maliyesi açısından faydalı olacağı,

Ø	Kanun Teklifinin üniversitelerin, özellikle de vakıf üniversitelerinin iyileştirilmesi adına 
düzenlemeler içeren bir teklif olduğu,

Ø	İkinci lisansüstü öğrenimler için ücret belirleme yetkisinin üst sınırının YÖK tarafından 
belirlenmek şartıyla üniversitelere bırakılacağı

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø	Yükseköğretim eğitimini muhtelif nedenlerden dolayı tamamlayamamış kişiler için bir öğrenci 

affı getirilmesi gerektiği,

Ø	Öğretim görevlilerine uygulanması öngörülen disiplin hükümlerinin bilimsel özerkliğe zarar 
vereceği ve yükseköğretimde çalışanların 657 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun olmak üzere iki 
ayrı kanuna tabi olmaması gerektiği, disiplin hükümlerinin uygulanması amacıyla kurulan disiplin 
kurullarında sendika temsilcilerine yer verilmesi gerektiği, disiplin hükümlerini içeren maddelerde 
muğlak, sübjektif ifadelerin yer aldığı ve bunların kapsamının netleştirilmesi gerektiği,

Ø	Üniversitelerin ikinci öğretim ücret ve harçlarının yüksek olduğu, burslu öğrenci sayısının 
artmasının ise olumlu bir gelişme olduğu ancak yeterli olmadığı,

Ø	Yıl içerisinde iki kez yapılan doçentlik sınavının sayısının artırılması girişiminin faydalı bir 
gelişme olduğu,

Ø	Öğretim görevlisi kadrosuna atanabilmek için öngörülen yüksek lisans mezunu olma şartının 
mevcut yüksek lisans mezunu öğrenciler için olumlu bir gelişme olduğu,
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Ø	Teklif ile araştırma görevlisi olarak atanabilmek için 35 yaş sınırının getirilmesinin akademik 
çalışmaları engelleyici nitelikte olduğu ve bu yaş sınırının 40 olarak belirlenmesi gerektiği,

Ø	Uzaktan eğitim veren yükseköğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinin fazla olan 
kısmının YÖK’e değil ilgili üniversiteye aktarılması gerektiği,

Ø	50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin tezli yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra altı 
ay içerisinde herhangi bir doktora veya sanatta yeterlilik programına devam etmemeleri durumunda 
kadroları ile ilişiğinin kesilmemesi ve belirlenen altı aylık sürenin bir sene olarak değiştirilmesi ve 
bu kişilerin YÖK bünyesinde oluşturulan bir havuzda toplanması suretiyle, üniversitelerin akademik 
personel ihtiyacının bu havuzdan belirlenmesi gerektiği,

Ø	Salgın hastalık dolayısıyla olağan tarihlerde yapılamayan eğitim ve öğretimin, yaz tatilinde 
yapılması yerine, yaz tatilinin ardından okulların erken açılarak 1 Eylül tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi 
gerektiği,

Ø	Vakıf ve devlet üniversitelerinin kurulmasının ülkenin uzun vadede bilimsel gelişimine büyük 
katkı sağladığı,

Ø	50/d kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmemesi 
için verilen altı aylık sürenin doktora programına başlanabilmesi için yeterli olduğu,

Ø	Yükseköğretim öğrencilerinin eğitimlerini tamamlamaları için bir takım kolaylıklar 
sağlandığı, sınav sayısının artırıldığı ve bu nedenle af uygulamasının yeni öğrenciler için adil bir durum 
oluşturmayacağı,

Ø	Araştırma görevliliğinde 35 yaş sınırının daha önce yönetmelik ile uygulandığı ancak 
verilen Danıştay kararları neticesinde bu düzenlemenin Kanunda yer almasının öngörüldüğü, 35-40 
yaş aralığının doçenlik ve profesörlük yaşı olduğu ve araştırma görevlilerinin yüksek lisans doktora 
süreçlerinin 5 yıllık bir süreye tekabül ettiği ve bunun kamu yararını destekleyici bir uygulama olduğu,

Ø	Eğitimin kalitesinin artırılması açısından öğretim görevlilerinde en az yüksek lisans şartı 
aranmasının faydalı bir uygulama olduğu,

Ø	İkinci öğretim programlarının doluluk oranları ve ihtiyaçlar doğrultusunda azaltılmasının 
önemli olduğu,

Ø	Vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşlarının devlet üniversitelerindeki 
akademisyenlerle eşitlenmesinin adil bir gelişme olduğu,

Ø	Rektörlerin döner sermayeden sağladıkları ek gelirin rektörlük makamını maddi anlamda 
tercih edilir hale getirdiği ve bunun yeniden değerlendirilmesinin düşünülebileceği,

Ø	Üniversite disiplin kurullarında rektörlerin yer almasının, disiplin kurullarının etkinliğini 
azaltacağı, rektörlerin disiplin cezalarının neticelendirilmesi veya kaldırılması hususunda tek başına 
söz sahibi olabileceği endişesine neden olduğu,
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Ø	YÖK’ün yetki devrine başvurmasının olumlu bir gelişme olduğu, mali ve idari açıdan 
faaliyetlerini sürdüremeyecek durumda olan vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılmasının 
zorlaştırıldığı ve böylelikle eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmesinin önemi üzerinde durulduğu, 
nihai durumda garantör üniversiteler aracılığı ile ıslah edilmesi yoluna başvurulmasının faydalı olacağı

ifade edilmiştir.

4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddeleri 
üzerinde görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir.

Kanun Teklifinin:

Ø	Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri görüşülerek aynen kabul edilmiştir.

Ø	Çerçeve 10 uncu maddesi ise kabul edilen önerge doğrultusunda; rektör, rektör yardımcısı 
ve genel sekreterlere döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji 
transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimler sebebiyle ayrıca 
huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmemesini düzenleyecek 
şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Ø	Çerçeve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri görüşülerek aynen kabul edilmiştir.

Ø	Mevcut çerçeve 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere, kabul edilen önerge doğrultusunda 
ihdas edilen yeni madde ile; 5467 sayılı, 5662 sayılı ve 5765 sayılı kanunlarla kurulmuş üniversitelerde 
görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik yaşının 75 yaşın doldurulduğu tarih olarak düzenlendiği 
maddenin kapsamına Kafkas Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de dâhil edilmiş ve 
maddenin son uygulama tarihi 31 Aralık 2025’e uzatılmıştır.

Ø	Mevcut çerçeve 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde ihdas edildiğinden 
mevcut çerçeve 20 nci madde, 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ø	Mevcut çerçeve 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere, kabul edilen önerge doğrultusunda 
ihdas edilen yeni madde ile; vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan ve en az 15 yıl mesleki 
kıdemi olan öğretim üyelerine hususi damgalı pasaport verilmesi düzenlenmiştir.

Ø	Mevcut çerçeve 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere de yeni bir madde ihdas edildiğinden 
mevcut çerçeve 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 inci maddeler, teselsül ettirilerek 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 ve 30 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 
Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kanun 
Teklifinin tamamı, değiştirilen madde ve ihdas edilen maddeler dâhil olmak üzere, tereddütleri gidermek 
ve anlamı netleştirmek amacıyla; terim ve ibareler, kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş 
ve metinde redaksiyon mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.
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İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca, Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinde 
Komisyonun temsil edilmesi amacıyla Konya Milletvekili Orhan ERDEM, Sinop Milletvekili Nazım 
MAVİŞ ve Amasya Milletvekili Hasan ÇİLEZ özel sözcüler olarak seçilmiştir.  

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Emrullah	İşler	 Kamil	Aydın	 Orhan	Erdem

 Ankara Erzurum Konya

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Nazım	Maviş	 İsmail	Koncuk	 Hasan	Çilez

 Sinop Adana Amasya

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Şenol	Sunat	 Yıldırım	Kaya	 Zeynep	Yıldız

 Ankara Ankara Ankara

 (Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye Üye

	 Kemal	Bülbül	 Mehmet	Ruştu	Tiryaki	 Serkan	Topal

 Antalya Batman Hatay

 (Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye Üye

	 Yaşar	Karadağ	 Ahmet	Mücahit	Arınç	 Fehmi	Alpay	Özalan

 Iğdır İstanbul İzmir

 Üye Üye Üye

	 Habibe	Öçal	 Mehmet	Akif	Yılmaz	 Hacı	Ahmet	Özdemir 

 Kahramanmaraş Kocaeli Konya

 Üye Üye 

	 Kenan	Sofuoğlu	 Osman	Ören

 Sakarya Siirt
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Muhalefet Şerhi
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	 	 13	Nisan	2020

	 Yıldırım	Kaya	 Serkan	Topal

 Ankara Hatay
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Muhalefet Şerhi
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	 Kemal	Bülbül	 Mehmet	Ruştu	Tiryaki

 Antalya Batman
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Muhalefet Şerhi
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	 Şenol	Sunat	 İsmail	Koncuk

 Ankara Adana
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

‒ 46 ‒

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONUNUN KABUL  ETTİĞİ  

METİN

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesinin 
sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesinin (a) fıkrasına “takvime göre yılda” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi 
eklenmiş ve (b) fıkrasının ikinci paragrafının son 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan 
raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik 
ortamda erişime açılır ve bu bilgiler, erişime 
açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ 
edilmiş sayılır.”

MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
fıkrada yer alan “öğretim üye yardımcısı” ibaresi 
“araştırma görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.
“Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına 
başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim 
görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az 
tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı 
aranır.”

MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafına 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek 
için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci 
günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir.”

MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesine 
“yeterlik kazanmış olan” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ORHAN ATALAY 
VE 73 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesinin 
sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesinin (a) fıkrasına “takvime göre yılda” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi 
eklenmiş ve (b) fıkrasının ikinci paragrafının son 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan 
raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik 
ortamda erişime açılır ve bu bilgiler, erişime 
açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ 
edilmiş sayılır.” 

MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
fıkrada yer alan “öğretim üye yardımcısı” ibaresi 
“araştırma görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.
“Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına 
başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim 
görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az 
tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı 
aranır.” 

MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafına 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek 
için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci 
günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir.”

MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesine 
“yeterlik kazanmış olan” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
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(Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 
73 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamındakiler de dahil olmak üzere 
uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim 
görevlileri ile” ibaresi ve beşinci cümlesine “ders 
görevi verilen” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim 
görevlileri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinin (c) fıkrasının üçüncü paragrafının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Açık öğretim öğrencileri, katkı payı veya 
öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında 
kaydını yenilemesi koşuluyla bu sürelerle kısıtlı 
değildir.”
“Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem 
bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili 
programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü 
maddesinin (a) fıkrasında yer alan “ve 53/Ç 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer 
alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, (b) fıkrasının 
birinci paragrafında yer alan “elemanları, memur 
ve diğer personeline” ibaresi “elemanlarına” 
şeklinde değiştirilmiş, paragrafa aşağıdaki 
cümleler eklenmiş, fıkranın (1) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (2) 
numaralı bendine birinci cümlesinden önce 
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, mevcut 
birinci cümlede yer alan “657 sayılı Kanundaki 
fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki 
kamu görevlileri için kınama” ibaresi “Kınama” 
şeklinde değiştirilmiş, (a), (c) ve (1) alt bentleri 
yürürlükten kaldırılmış, (m) alt bendinde yer 
alan “, terör ve” ibaresi “veya” şeklinde “veya 
bunları kurumların herhangi bir yerine asmak 
veya teşhir etmek” ibaresi “veya bunları teşhir 
etmek yahut kurumların herhangi bir yerine 
asmak” şeklinde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamındakiler de dahil olmak üzere 
uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim 
görevlileri ile” ibaresi ve beşinci cümlesine “ders 
görevi verilen” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim 
görevlileri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinin (c) fıkrasının üçüncü paragrafının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Açık öğretim öğrencileri, katkı payı veya 
öğrenim ücretini ödemeleri ve her dönem başında 
kayıtlarını yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle 
kısıtlı değildir.” 
“Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem 
bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili 
programdan ilişiği kesilir.” 

MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü 
maddesinin (a) fıkrasında yer alan “ve 53/Ç 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer 
alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, (b) fıkrasının 
birinci paragrafında yer alan “elemanları, memur 
ve diğer personeline” ibaresi “elemanlarına” 
şeklinde değiştirilmiş, paragrafa aşağıdaki 
cümleler eklenmiş, fıkranın (1) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (2) 
numaralı bendine birinci cümlesinden önce 
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut 
birinci cümlede yer alan “657 sayılı Kanundaki 
fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki 
kamu görevlileri için kınama” ibaresi “Kınama” 
şeklinde değiştirilmiş, (a), (c) ve (l) alt bentleri 
yürürlükten kaldırılmış, (m) alt bendinde yer 
alan “, terör ve” ibaresi “veya” şeklinde “veya 
bunları kurumların herhangi bir yerine asmak 
veya teşhir etmek” ibaresi “veya bunları teşhir 
etmek yahut kurumların herhangi bir yerine 
asmak” şeklinde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki 
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alt bentler eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer 
alan “Devlet yükseköğretim kurumlarında brüt” 
ibaresi “Brüt” şeklinde, “; vakıf yükseköğretim 
kurumlarında brüt” ibaresi “veya” şeklinde, “657 
sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun 
kapsamındaki kamu görevlileri için aylıktan” 
ibaresi “Aylıktan” şeklinde değiştirilmiş, (f) alt 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve bende aşağıdaki 
alt bentler eklenmiş, (4) numaralı bendinde yer 
alan “bulunulan kademedeki ilerlemenin,” ibaresi 
“görev yapan aylıklı öğretim elemanlarının 
bulundukları kademedeki ilerlemelerinin” 
şeklinde, “vakıf yükseköğretim kurumlarında” 
ibaresi “vakıf yükseköğretim kurumları öğretim 
elemanlarının” şeklinde, “brüt ücretten 1/4 
ila 1/2” ibaresi “brüt ücretinden 1/30 ila 1/8” 
şeklinde ve “657 sayılı Kanundaki fiillere ilave 
olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri 
için kademe ilerlemesinin durdurulması” ibaresi 
“Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden 
fazla ücretten kesme” şeklinde değiştirilmiş, 
bendin (h) alt bendine “ayrımı yapmak,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “görevin 
gereklerine aykırı davranmak suretiyle” ibaresi 
eklenmiş, (ı) alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve 
bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş, (5) numaralı 
bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş, (6) 
numaralı bendinde yer alan “657 sayılı Kanundaki 
fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki 
kamu görevlileri için kamu” ibaresi “Kamu” 
şeklinde ve bendin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, (c) fıkrasının (6) numaralı bendinin 
birinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan 
“rektörlerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden 
Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip 
ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun” ibaresi 
“rektörler hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” şeklinde 
değiştirilmiş, ikinci cümlesi yürürlükten 

alt bentler eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer 
alan “Devlet yükseköğretim kurumlarında brüt” 
ibaresi “Brüt” şeklinde, “; vakıf yükseköğretim 
kurumlarında brüt” ibaresi “veya” şeklinde, “657 
sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun 
kapsamındaki kamu görevlileri için aylıktan” 
ibaresi “Aylıktan” şeklinde değiştirilmiş, (f) alt 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve bende aşağıdaki 
alt bentler eklenmiş, (4) numaralı bendinde yer 
alan “bulunulan kademedeki ilerlemenin,” ibaresi 
“görev yapan aylıklı öğretim elemanlarının 
bulundukları kademedeki ilerlemelerinin” 
şeklinde, “vakıf yükseköğretim kurumlarında” 
ibaresi “vakıf yükseköğretim kurumları öğretim 
elemanlarının” şeklinde, “brüt ücretten 1/4 
ila 1/2” ibaresi “brüt ücretinden 1/30 ila 1/8” 
şeklinde ve “657 sayılı Kanundaki fiillere ilave 
olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri 
için kademe ilerlemesinin durdurulması” ibaresi 
“Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden 
fazla ücretten kesme” şeklinde değiştirilmiş, 
bendin (h) alt bendine “ayrımı yapmak,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “görevin 
gereklerine aykırı davranmak suretiyle” ibaresi 
eklenmiş, (ı) alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve 
bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş, (5) numaralı 
bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş, (6) 
numaralı bendinde yer alan “657 sayılı Kanundaki 
fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki 
kamu görevlileri için kamu” ibaresi “Kamu” 
şeklinde ve bendin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, (c) fıkrasının (6) numaralı bendinin 
birinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan 
“rektörlerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden 
Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip 
ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun” ibaresi 
“rektörler hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” şeklinde 
değiştirilmiş, ikinci cümlesi yürürlükten 
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kaldırılmış, bendin ikinci paragrafında yer alan 
“1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar 
ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme 
Usulüne Dair Kanun” ibaresi “3628 sayılı Kanun” 
şeklinde ve fıkranın (8) numaralı bendinde yer 
alan “4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun” ibaresi “2/12/1999 tarihli 
ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” 
şeklinde değiştirilmiştir.
“Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle 
çalışan personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş 
sözleşmesine tabidir. Memurlar hakkında ise 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci 
maddesi uygulanır.”

“(1) Uyarma: Öğretim elemanına, görevinde 
ve davranışlarında daha dikkatli olması 
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma 
cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a)  Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde 
özen göstermemek.

b)  Destek alınarak yürütülen araştırmalar 
sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, 
kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını 
belirtmemek.

c)  Görevin tam ve zamanında yapılmasında, 
görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık 
göstermek veya düzensiz davranmak.

d)  Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.”
“Kınama: Öğretim elemanına, görevinde ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir.”

“o) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, 
görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu 
davranmak.

p) Mevzuatta öngörülen bildirim yüküm-
lülüğünü yerine getirmemek, 

r) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık 
etmek.

kaldırılmış, bendin ikinci paragrafında yer alan 
“1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar 
ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme 
Usulüne Dair Kanun” ibaresi “3628 sayılı Kanun” 
şeklinde ve fıkranın (8) numaralı bendinde yer 
alan “4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun” ibaresi “2/12/1999 tarihli 
ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” 
şeklinde değiştirilmiştir.
“Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle 
çalışan personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş 
sözleşmesine tabidir. Memurlar hakkında ise 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci 
maddesi uygulanır.”

“(1) Uyarma: Öğretim elemanına, görevinde 
ve davranışlarında daha dikkatli olması 
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma 
cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde 
özen göstermemek.

b) Destek alınarak yürütülen araştırmalar 
sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, 
kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını 
belirtmemek.

c) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, 
görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık 
göstermek veya düzensiz davranmak.

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.”
“Kınama: Öğretim elemanına, görevinde ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir.”

“o) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, 
görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu 
davranmak.

p) Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlü-
lüğünü yerine getirmemek.

r) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık 
etmek.
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s) Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri 
eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya 
kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar vermek.

t) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yüküm-
lülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve 
davranışlarda bulunmak.

u) Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu 
kurul ve toplantılara izinsiz veya özürsüz olarak 
bir yıl içinde birden fazla katılmamak.”

“k) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin 
başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara 
ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

l) Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında 
yapmamak, görev mahallinde kurumlarca 
belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek.

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

n) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir 
yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 
olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri 
kullanmak veya kullandırmak.

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

“j) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve 
yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

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

l)  Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
m) İlgili kanunların tanıdığı istisnalar 

dışında ticaret yapmak, yasaklanan diğer kazanç 
getirici faaliyetlerde bulunmak.

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

o) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları 
veya hizmetten yararlananlara hakarette bulunmak 
veya bunları tehdit etmek.”
“Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma 
cezasını gerektiren fiiller şunlardır:”

“a) Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri 
veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde 
atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine 
ait gibi göstermek.

s) Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri 
eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya 
kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar vermek.

t) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen 
yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı 
tutum ve davranışlarda bulunmak.

u) Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu 
kurul ve toplantılara izinsiz veya özürsüz olarak 
bir yıl içinde birden fazla katılmamak.”

“k) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin 
başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara 
ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

l) Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında 
yapmamak, görev mahallinde kurumlarca 
belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek. 

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

n) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir 
yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 
olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri 
kullanmak veya kullandırmak.

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

“j) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve 
yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak. 

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

l) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. 
m) İlgili kanunların tanıdığı istisnalar 

dışında ticaret yapmak, yasaklanan diğer kazanç 
getirici faaliyetlerde bulunmak.

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

o) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları 
veya hizmetten yararlananlara hakarette 
bulunmak veya bunları tehdit etmek.”
“Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma 
cezasını gerektiren fiiller şunlardır:”

“a) Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri 
veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde 
atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine 
ait gibi göstermek.
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b)  Atama ve yükselmelerde, unvan veya 
derece kazanılmasında; anket uygulama, veri 
toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen 
katkılar dışında kişisel emek ve birikimine 
dayanmayan, başkaları tarafından ücret 
karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın 
ve çalışmalar kullanmak.

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

“a) Terör örgütlerinin propagandasını 
yapmak, bu örgütlerle eylem birliği içerisinde 
olmak veya yardım etmek, kamu imkân ve 
kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik 
kullanmak ya da kullandırmak.”

MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun 53/E 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Üniversite disiplin kurulu üniversite 
yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin 
yönetim kurulları disiplin kurulu olarak görev 
yapar. Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin 
kurulu; akademik personel ve daire başkanı 
kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar 
için Rektör yardımcısı başkanlığında üniversite 
yönetim kurulunca her takvim yılı başında 
belirlenen profesör unvanlı dört öğretim 
üyesinden, memurlar için ise Genel Sekreterin 
başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile Personel 
Dairesi Başkanından oluşur.”

MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun 53/F 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, 
ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, 
Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama 
cezalarına karşı üniversite disiplin kuruluna, 
rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu 
müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna 
yapılabilir. Cezayı veren disiplin amiri disiplin 
kurullarına katılamaz. Bu halde ilgili disiplin 
kuruluna, üyelerden en yüksek unvanlı öğretim 
üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden 
fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim 
üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim 
görevlisi başkanlık eder.”

b) Atama ve yükselmelerde, unvan veya 
derece kazanılmasında; anket uygulama, veri 
toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen 
katkılar dışında kişisel emek ve birikimine 
dayanmayan, başkaları tarafından ücret 
karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın 
ve çalışmalar kullanmak.

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

“a) Terör örgütlerinin propagandasını 
yapmak, bu örgütlerle eylem birliği içerisinde 
olmak veya bunlara yardım etmek, kamu imkân 
ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye 
yönelik kullanmak ya da kullandırmak.”

MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun 53/E 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Üniversite disiplin kurulu üniversite 
yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin 
yönetim kurulları disiplin kurulu olarak görev 
yapar. Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin 
kurulu; akademik personel ve daire başkanı 
kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar 
için rektör yardımcısı başkanlığında üniversite 
yönetim kurulunca her takvim yılı başında 
belirlenen profesör unvanlı dört öğretim 
üyesinden, memurlar için ise Genel Sekreterin 
başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile Personel 
Dairesi Başkanından oluşur.” 

MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun 53/F 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, 
ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, 
Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama 
cezalarına karşı üniversite disiplin kuruluna, 
rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu 
müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna 
yapılabilir. Cezayı veren disiplin amiri disiplin 
kurullarına katılamaz. Bu halde ilgili disiplin 
kuruluna, üyelerden en yüksek unvanlı öğretim 
üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden 
fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim 
üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim 
görevlisi başkanlık eder.”
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MADDE 10- 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin (b) fıkrasının dördüncü paragrafına 
“uygulanması ve izlenmesi” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, ulusal veya uluslararası kuruluşlar 
tarafından desteklenen projelere, toplam proje 
bedelinin yüzde otuzunu aşmamak kaydıyla 
kaynak aktarımı, proje değerlendirmesini yapacak 
uzmanlara 10.000 gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı 
geçmemek üzere ödenecek ücretin belirlenmesi” 
ibaresi eklenmiş, paragrafta yer alan “Maliye 
Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının” 
şeklinde, (f) fıkrasının birinci paragrafının ikinci 
cümlesinde yer alan “600” ibaresi “400” şeklinde, 
“300” ibaresi “200” şeklinde ve “200’ünü” ibaresi 
“150’sini” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafa 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kimselere ayrıca mesai saatleri dışında döner 
sermaye gelirlerine katkıları sebebiyle ek ödeme 
yapılmaz.”

MADDE 11- 2547 sayılı Kanunun ek 8 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vakıf yükseköğretim kurumlarında 
çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre 
Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen 
ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra 
kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında 
ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili 
mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin 
uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate 
alınır.”

MADDE 12- 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vakıf yükseköğretim kurumları, önlisans, 
lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki 
her bir diploma programında öğrenim gören 
öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi 
yerleştirme puanına sahip en az yüzde onbeşi 
kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim 
süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlüdür. 

MADDE 10- 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin (b) fıkrasının dördüncü paragrafına 
“uygulanması ve izlenmesi” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, ulusal veya uluslararası kuruluşlar 
tarafından desteklenen projelere, toplam proje 
bedelinin yüzde otuzunu aşmamak kaydıyla 
kaynak aktarımı, proje değerlendirmesini yapacak 
uzmanlara 10.000 gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı 
geçmemek üzere ödenecek ücretin belirlenmesi” 
ibaresi eklenmiş, paragrafta yer alan “Maliye 
Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının” 
şeklinde değiştirilmiş ve (f) fıkrasının birinci 
paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kimselere döner sermaye gelirleri dışında 
üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji 
transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi 
gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle 
ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, 
danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez.”

MADDE 11- 2547 sayılı Kanunun ek 8 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vakıf yükseköğretim kurumlarında 
çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre 
Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen 
ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra 
kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında 
ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili 
mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin 
uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate 
alınır.”

MADDE 12- 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vakıf yükseköğretim kurumları, ön lisans, 
lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki 
her bir diploma programında öğrenim gören 
öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi 
yerleştirme puanına sahip en az yüzde on beşi 
kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim 
süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlüdür. 
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Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine 
ilişkin herhangi bir ücret talep edilmez. Tezli 
yüksek lisans, doktora ve özel yetenek sınavı 
ile öğrenci alan programlarda en yüksek 
yerleştirme puanı sıralaması dikkate alınır. Bu 
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 13- 2547 sayılı Kanunun ek 11 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, 
mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “Bu şekilde 
faaliyet” ibaresi “Faaliyet” şeklinde değiştirilmiş 
ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, maddeye 
sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra, mevcut dokuzuncu fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, 
maddenin mevcut onuncu fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiş ve mevcut onbirinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet 
izninin kaldırılması, kurucu vakfın tüzel kişiliğini 
etkilemez.” 
“Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek 
şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör 
üniversiteye ödemeye devam eder.”

“Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim 
kurumu adına, mülkiyeti Hazineye ait veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
taşınmazlara ilişkin tesis edilen irtifak hakları 
ile verilen kullanma izinleri iptal edilir ve bu 
taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar aynı 
amaçla kullanılmak üzere garantör üniversiteye 
tahsis edilir.”

“Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel 
ve kısa vadeli borçlarını, toplam yıllık eğitim ve 
öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla 
ödeme imkânının bulunmadığının Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü ve Yükseköğretim 
Kurulunun kararıyla tespit edilmesi halinde, 
faaliyet izni geçici olarak durdurulur.”
“Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet 
izninin kaldırılması halinde, kurucu vakfa atanan 
kayyımın görevi sona erer.”

Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine 
ilişkin herhangi bir ücret talep edilmez. Tezli 
yüksek lisans, doktora ve özel yetenek sınavı 
ile öğrenci alan programlarda en yüksek 
yerleştirme puanı sıralaması dikkate alınır. Bu 
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 13- 2547 sayılı Kanunun ek 11 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, 
mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “Bu şekilde 
faaliyet” ibaresi “Faaliyet” şeklinde değiştirilmiş 
ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, maddeye 
sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra, mevcut dokuzuncu fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, 
maddenin mevcut onuncu fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiş ve mevcut onbirinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet 
izninin kaldırılması, kurucu vakfın tüzel kişiliğini 
etkilemez.”
“Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek 
şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör 
üniversiteye ödemeye devam eder.”

“Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim 
kurumu adına, mülkiyeti Hazineye ait veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
taşınmazlara ilişkin tesis edilen irtifak hakları 
ile verilen kullanma izinleri iptal edilir ve bu 
taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar aynı 
amaçla kullanılmak üzere garantör üniversiteye 
tahsis edilir.”

“Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel 
ve kısa vadeli borçlarını, toplam yıllık eğitim ve 
öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla 
ödeme imkânının bulunmadığının Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü ve Yükseköğretim 
Kurulunun kararıyla tespit edilmesi halinde, 
faaliyet izni geçici olarak durdurulur.”
“Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet 
izninin kaldırılması halinde, kurucu vakfa atanan 
kayyımın görevi sona erer.”
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“Faaliyet izni geçici olarak durdurulan 
vakıf yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim 
faaliyetleri için mülkiyetinde yeterli taşınmazı 
bulunmadığının veya mevcut malvarlığıyla 
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin 
garantör üniversite tarafından tespiti ve 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanması halinde, 
üçüncü fıkra uyarınca faaliyet izni kaldırılır.”

MADDE 14- 2547 sayılı Kanunun ek 18 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15-  2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “40.000” 
ibaresi “60.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 
hükümlerine göre araştırma görevlisi kadrolarına 
atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta 
ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta 
yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro 
ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. Bu kapsamda 
atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla 
ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. 
Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim 
kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta 
yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma 
görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden 
kesilir.”

MADDE 17- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 42- Vakıf yükseköğretim 
kurumları, her yıl, öğrenci gelirleri toplamının 
%2’sini bir kamu bankasında kendi adına 
açılan vadeli bir hesaba söz konusu vakıf 
yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici 
olarak durdurulması veya kaldırılması halinde 
öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması 
amacıyla teminat kaynağı olarak aktarır. Düzenli 
olarak aktarılacak ödemelerin toplamı, ilgili 
vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı tüm 

“Faaliyet izni geçici olarak durdurulan 
vakıf yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim 
faaliyetleri için mülkiyetinde yeterli taşınmazı 
bulunmadığının veya mevcut malvarlığıyla 
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin 
garantör üniversite tarafından tespiti ve 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanması halinde, 
üçüncü fıkra uyarınca faaliyet izni kaldırılır.”

MADDE 14- 2547 sayılı Kanunun ek 18 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “40.000” 
ibaresi “60.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 
hükümlerine göre araştırma görevlisi kadrolarına 
atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta 
ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta 
yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro 
ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. Bu kapsamda 
atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla 
ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. 
Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim 
kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta 
yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma 
görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden 
kesilir.”

MADDE 17- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 42- Vakıf yükseköğretim 
kurumları, her yıl, öğrenci gelirleri toplamının 
%2’sini bir kamu bankasında kendi adına 
açılan vadeli bir hesaba söz konusu vakıf 
yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici 
olarak durdurulması veya kaldırılması halinde 
öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması 
amacıyla teminat kaynağı olarak aktarır. Düzenli 
olarak aktarılacak ödemelerin toplamı, ilgili 
vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı tüm 
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öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli 
eğitim ücretine ulaştığında aktarım durdurulur. 
Bu hesap, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulu tarafından izlenir ve ilgili 
vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin 
geçici olarak durdurulması veya kaldırılması 
halinde hesapta biriken tutar, öğrencilerin 
eğitimlerinin tamamlatılması dışındaki başkaca 
amaçlar için kullanılamaz. Faaliyet izni 
geçici olarak durdurulan veya kaldırılan vakıf 
yükseköğretim kurumları ve alacaklılar, söz 
konusu hesapta biriken kaynak üzerinde hiçbir 
hak talep edemez. Teminat kaynağı olarak 
yatırılan bu hesabın işleyişine dair usul ve esaslar 
ile uygulaması, izlenmesi ve diğer hususları 
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 18- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 43- Yükseköğretim Kurulunca, 
devlet yükseköğretim kurumlarında kalkınma 
planları hedefleri doğrultusunda bilimsel ve 
teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte Ar-
Ge faaliyetleri için bir koordinatör yükseköğretim 
kurumunun bünyesinde birden fazla yükseköğretim 
kurumunun işbirliği ile ortak uygulama ve 
araştırma merkezi kurulabilir. Aynı ad, görev ve 
misyonla kurulacak ortak uygulama ve araştırma 
merkezi sayısı ikiden fazla olamaz.

Ortak uygulama ve araştırma merkezlerinin 
kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 
Başkanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim 
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir.”

öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli 
eğitim ücretine ulaştığında aktarım durdurulur. 
Bu hesap, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulu tarafından izlenir ve ilgili 
vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin 
geçici olarak durdurulması veya kaldırılması 
halinde hesapta biriken tutar, öğrencilerin 
eğitimlerinin tamamlatılması dışındaki başkaca 
amaçlar için kullanılamaz. Faaliyet izni 
geçici olarak durdurulan veya kaldırılan vakıf 
yükseköğretim kurumları ve alacaklılar, söz 
konusu hesapta biriken kaynak üzerinde hiçbir 
hak talep edemez. Teminat kaynağı olarak 
yatırılan bu hesabın işleyişine dair usul ve esaslar 
ile uygulaması, izlenmesi ve diğer hususları 
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 18- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 43- Yükseköğretim 
Kurulunca, devlet yükseköğretim kurumlarında 
kalkınma planları hedefleri doğrultusunda 
bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak 
nitelikte Ar-Ge faaliyetleri için bir koordinatör 
yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden 
fazla yükseköğretim kurumunun işbirliği ile ortak 
uygulama ve araştırma merkezi kurulabilir. Aynı 
ad, görev ve misyonla kurulacak ortak uygulama 
ve araştırma merkezi sayısı ikiden fazla olamaz.

Ortak uygulama ve araştırma merkezlerinin 
kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 
Başkanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim 
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir.”
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MADDE 19- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 44- Açık öğretim hizmeti 
veren yükseköğretim kurumlarının döner 
sermaye işletmelerinin açık öğretim fakültelerine 
ait alt hesaplarında oluşan gelirler münhasıran 
bu faaliyetlerin gerektirdiği giderlerde 
kullanılır ve bu hesaplarda üçer aylık dönemler 
itibarıyla oluşacak gelir fazlalarının yüzde 80’i 
her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı muhasebe 
birimi hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutar, 
Başkanlık bütçesinin (B) işaretli cetveline öz 
gelir, (A) işaretli cetveline ödenek kaydedilir 
ve Devlet yükseköğretim kurumlarına kaynak 
aktarmak suretiyle doktoralı bilim insanı ve 
araştırmacı yetiştirilmesi için kullanılır. Devlet 
üniversitelerinde bulunan Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan 
doktora programlarındaki öğrencilere 5102 
sayılı Kanuna tabi olmaksızın burs verilebilir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 20- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 81- Bu maddeyi 
ihdas eden Kanunla 44 üncü maddede yapılan 
değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılından 
itibaren uygulanır.

MADDE 19- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 44- Açık öğretim hizmeti 
veren yükseköğretim kurumlarının döner 
sermaye işletmelerinin açık öğretim fakültelerine 
ait alt hesaplarında oluşan gelirler münhasıran 
bu faaliyetlerin gerektirdiği giderlerde 
kullanılır ve bu hesaplarda üçer aylık dönemler 
itibarıyla oluşacak gelir fazlalarının yüzde 80’i 
her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı muhasebe 
birimi hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutar, 
Başkanlık bütçesinin (B) işaretli cetveline öz 
gelir, (A) işaretli cetveline ödenek kaydedilir 
ve Devlet yükseköğretim kurumlarına kaynak 
aktarmak suretiyle doktoralı bilim insanı ve 
araştırmacı yetiştirilmesi için kullanılır. Devlet 
üniversitelerinde bulunan Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan 
doktora programlarındaki öğrencilere 5102 
sayılı Kanuna tabi olmaksızın burs verilebilir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 20-  2547  sayılı Kanunun geçici 
55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“Devlet üniversitelerinde” ibaresi “Devlet 
üniversiteleri ile Kafkas Üniversitesi ve Kütahya 
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde” şeklinde, 
“2020” ibaresi “2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 81- Bu maddeyi 
ihdas eden Kanunla 44 üncü maddede yapılan 
düzenlemeler 2020-2021 eğitim-öğretim yılından 
itibaren uygulanır.”
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MADDE 21- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 43 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- 14/6/1973 tarihli ve 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa 50 nci 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A 
maddesi eklenmiştir. 

“IX - Öğretmenlerin izin ve tatilleri:
MADDE 50/A- Öğretmenler, yaz tatili içinde 

aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin 
sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında 
yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili 
çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, 
alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine 
bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç 
duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde 
de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik 
öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.

İlçe, il veya ülke genelinde genel 
hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, 
elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle 
eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla 
süreyle yapılamaması halinde uygulanacak 
telafi programlarının ders yılı içerisinde 
tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde 
yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle 
Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri 
kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri 
bir aydan az olamaz.

MADDE 22- 15/7/1950 tarihli ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının birinci paragrafına “diğer kamu 
görevlileri” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev 
yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan 
öğretim üyeleri” ibaresi, “Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Kurulu üyeleri” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ile vakıf yükseköğretim 
kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 43 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- 14/6/1973 tarihli ve 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa 50 nci 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A 
maddesi eklenmiştir.

“IX – Öğretmenlerin izin ve tatilleri:
MADDE 50/A- Öğretmenler, yaz tatili 

içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki 
aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil 
zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle 
ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, 
alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine 
bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç 
duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde 
de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik 
öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.

İlçe, il veya ülke genelinde genel 
hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, 
elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim 
ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla 
süreyle yapılamaması halinde uygulanacak 
telafi programlarının ders yılı içerisinde 
tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde 
yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle 
Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri 
kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri 
bir aydan az olamaz.
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Kendilerine ikinci görev olarak okul/
kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze 
eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli 
öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/
ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen 
(yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci 
maddesi ve 103 üncü maddesinin birinci fıkrası 
hükümlerine göre kullanır. Okul müdürleriyle 
müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini 
ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile 
izinlerini kullanırlar.”

MADDE 23- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanuna 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Ankara Bilim Üniversitesi
EK MADDE 203- Ankara’da Türkiye 

Verimlilik Vakfı tarafından 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak 
üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara 
Bilim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:
a)  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
b)  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,
c)  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, 
oluşur.”
MADDE 24- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 

ek madde eklenmiştir. 
“Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 204- Kocaeli’de Avrupa Eğitim 

Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına 
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu 
tüzel kişiliğine sahip Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 
Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:
a)  Diş Hekimliği Fakültesinden,
b)  Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

Kendilerine ikinci görev olarak okul/
kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze 
eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli 
öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/
ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen 
(yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci 
maddesi ve 103 üncü maddesinin birinci fıkrası 
hükümlerine göre kullanır. Okul müdürleriyle 
müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini 
ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile 
izinlerini kullanırlar.”

MADDE 25- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ankara Bilim Üniversitesi
EK MADDE 203- Ankara’da Türkiye 

Verimlilik Vakfı tarafından 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak 
üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara 
Bilim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:
a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
b) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,
c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
oluşur.”
MADDE 26- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 

ek madde eklenmiştir.
“Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 204- Kocaeli’de Avrupa Eğitim 

Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına 
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu 
tüzel kişiliğine sahip Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 
Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak:
a) Diş Hekimliği Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
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c)  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, 
ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,
d)  17/8/2009 tarihli ve 2009/15382 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve 
bu maddeyi ihdas eden Kanun ile tüzel kişiliği 
sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Avrupa 
Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.”
MADDE 25- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 53- Bu maddeyi ihdas 

eden Kanunla tüzel kişiliği sona erdirilerek 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörlüğüne bağlanan Avrupa Meslek 
Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren 
öğrenciler ve öğretim elemanları ile Avrupa 
Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen 
Üniversiteye devredilir.”

MADDE 26- 19/11/1992 tarihli ve 3843 
sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili 
Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek 
öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretini, 
maliyetleri dikkate alarak Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek üst limiti aşmamak 
şartıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü yönetim kurulu tespit eder.”

MADDE 27- Bu Kanunun;
a)  19 uncu maddesi 1/1/2021 tarihinde,
b)  Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 28- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,
d) 17/8/2009 tarihli ve 2009/15382 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve 
bu maddeyi ihdas eden Kanun ile tüzel kişiliği 
sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Avrupa 
Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.”
MADDE 27- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 53- Bu maddeyi ihdas 

eden Kanunla tüzel kişiliği sona erdirilerek 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörlüğüne bağlanan Avrupa Meslek 
Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren 
öğrenciler ve öğretim elemanları ile Avrupa 
Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen 
Üniversiteye devredilir.”

MADDE 28- 19/11/1992 tarihli ve 3843 
sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili 
Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek 
öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretini, 
maliyetleri dikkate alarak Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek üst limiti aşmamak 
şartıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü yönetim kurulu tespit eder.”

MADDE 29- Bu Kanunun;
a) 19 uncu maddesi 1/1/2021 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 30- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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