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KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7243                                                                                             Kabul Tar�h�: 15/4/2020

MADDE 1 – 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 8 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddes�n�n (a) fıkrasına “takv�me göre yılda” �bares�nden sonra
gelmek üzere “en az” �bares� eklenm�ş ve (b) fıkrasının �k�nc� paragrafının son cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Jür� üyel�kler�, jür�, değerlend�rmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu �lg�l�lere elektron�k ortamda er�ş�me
açılır ve bu b�lg�ler, er�ş�me açıldığı tar�h� �zleyen beş�nc� gün �lg�l�lere tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.”

MADDE 3 – 2547 sayılı Kanunun 31 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş ve fıkrada yer alan “öğret�m üye yardımcısı” �bares� “araştırma görevl�s�” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar har�ç
olmak üzere öğret�m görevl�s� kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezl� yüksek l�sans dereces�ne sah�p olmak şartı
aranır.”

MADDE 4 – 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddes�n�n (a) fıkrasının b�r�nc� paragrafına b�r�nc� cümles�nden
sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Araştırma görevl�s� kadrosuna başvurab�lmek �ç�n sınavın yapıldığı yılın ocak ayının b�r�nc� günü �t�barıyla otuz beş
yaşını doldurmamış olmak gerek�r.”

MADDE 5 – 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasının dördüncü cümles�ne “yeterl�k
kazanmış olan” �bares�nden sonra gelmek üzere “22/2/2018 tar�hl� ve 7100 sayılı Yükseköğret�m Kanunu �le Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddes�n�n �k�nc�
fıkrası kapsamındak�ler de dah�l olmak üzere uygulamalı b�r�mlerde görev yapan öğret�m görevl�ler� �le” �bares� ve
beş�nc� cümles�ne “ders görev� ver�len” �bares�nden sonra gelmek üzere “uygulamalı b�r�mlerde görev yapan öğret�m
görevl�ler� �le” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 6 – 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�n�n (c) fıkrasının üçüncü paragrafının son cümles�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve paragrafa aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Açık öğret�m öğrenc�ler�, katkı payı veya öğren�m ücret�n� ödemeler� ve her dönem başında kayıtlarını yen�lemeler�
koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değ�ld�r.”
“Açık öğret�m s�stem�nde üst üste dört dönem bu koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc�n�n �lg�l� programdan �l�ş�ğ�
kes�l�r.”

MADDE 7 – 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�n�n (a) fıkrasında yer alan “ve 53/Ç maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (e) bend�nde yer alan f��llerle �lg�l� olarak öğret�m elemanlarının” �bares� madde metn�nden çıkarılmış, (b)
fıkrasının b�r�nc� paragrafında yer alan “elemanları, memur ve d�ğer personel�ne” �bares� “elemanlarına” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, paragrafa aşağıdak� cümleler eklenm�ş, fıkranın (1) numaralı bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
fıkranın (2) numaralı bend�ne b�r�nc� cümles�nden önce gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş, mevcut b�r�nc�
cümlede yer alan “657 sayılı Kanundak� f��llere �lave olarak bu Kanun kapsamındak� kamu görevl�ler� �ç�n kınama”
�bares� “Kınama” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (a), (c) ve (l) alt bentler� yürürlükten kaldırılmış, (m) alt bend�nde yer alan “,
terör ve” �bares� “veya” şekl�nde, “veya bunları kurumların herhang� b�r yer�ne asmak veya teşh�r etmek” �bares�
“veya bunları teşh�r etmek yahut kurumların herhang� b�r yer�ne asmak” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve bende aşağıdak� alt
bentler eklenm�ş, (3) numaralı bend�nde yer alan “Devlet yükseköğret�m kurumlarında brüt” �bares� “Brüt” şekl�nde,
“; vakıf yükseköğret�m kurumlarında brüt” �bares� “veya” şekl�nde, “657 sayılı Kanundak� f��llere �lave olarak bu
Kanun kapsamındak� kamu görevl�ler� �ç�n aylıktan” �bares� “Aylıktan” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (f) alt bend� yürürlükten
kaldırılmış ve bende aşağıdak� alt bentler eklenm�ş, (4) numaralı bend�nde yer alan “bulunulan kademedek�
�lerlemen�n,” �bares� “görev yapan aylıklı öğret�m elemanlarının bulundukları kademedek� �lerlemeler�n�n” şekl�nde,
“vakıf yükseköğret�m kurumlarında” �bares� “vakıf yükseköğret�m kurumları öğret�m elemanlarının” şekl�nde, “brüt
ücretten 1/4 �la 1/2” �bares� “brüt ücret�nden 1/30 �la 1/8” şekl�nde ve “657 sayılı Kanundak� f��llere �lave olarak bu
Kanun kapsamındak� kamu görevl�ler� �ç�n kademe �lerlemes�n�n durdurulması” �bares� “Kademe �lerlemes�n�n
durdurulması veya b�rden fazla ücretten kesme” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, bend�n (h) alt bend�ne “ayrımı yapmak,”
�bares�nden sonra gelmek üzere “görev�n gerekler�ne aykırı davranmak suret�yle” �bares� eklenm�ş, (ı) alt bend�
yürürlükten kaldırılmış ve bende aşağıdak� alt bentler eklenm�ş, (5) numaralı bend�n son cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve bende aşağıdak� alt bentler eklenm�ş, (6) numaralı bend�nde yer alan “657 sayılı Kanundak� f��llere
�lave olarak bu Kanun kapsamındak� kamu görevl�ler� �ç�n kamu” �bares� “Kamu” şekl�nde ve bend�n (a) alt bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (c) fıkrasının (6) numaralı bend�n�n b�r�nc� paragrafının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“rektörler�n 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şer�kler� Hakkında Tak�p ve Muhakeme Usulüne Da�r
Kanun” �bares� “rektörler hakkında 19/4/1990 tar�hl� ve 3628 sayılı Mal B�ld�r�m�nde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� cümles� yürürlükten kaldırılmış, bend�n �k�nc�
paragrafında yer alan “1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şer�kler� Hakkında Tak�p ve Muhakeme
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Usulüne Da�r Kanun” �bares� “3628 sayılı Kanun” şekl�nde ve fıkranın (8) numaralı bend�nde yer alan “4 Şubat 1329
tar�hl� Memur�n Muhakematı Hakkında Kanun” �bares� “2/12/1999 tar�hl� ve 4483 sayılı Memurlar ve D�ğer Kamu
Görevl�ler�n�n Yargılanması Hakkında Kanun” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Öğret�m elemanları dışında �ş sözleşmes�yle çalışan personel 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu ve �ş
sözleşmes� veya toplu �ş sözleşmes�ne tab�d�r. Memurlar hakkında �se 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125
�nc� maddes� uygulanır.”

“(1) Uyarma: Öğret�m elemanına, görev�nde ve davranışlarında daha d�kkatl� olması gerekt�ğ�n�n yazı �le
b�ld�r�lmes�d�r. Uyarma cezasını gerekt�ren f��ller şunlardır:

a) Ma�yet�ndek� elemanların yet�şt�r�lmes�nde özen göstermemek.
b) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren k�ş�, kurum veya kuruluşlar

�le bunların katkılarını bel�rtmemek.
c) Görev�n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall�nde kurumlarca bel�rlenen usul ve esasların yer�ne

get�r�lmes�nde, kayıtsızlık göstermek veya düzens�z davranmak.
d) Usulsüz müracaat veya ş�kayette bulunmak.”

“Kınama: Öğret�m elemanına, görev�nde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı �le b�ld�r�lmes�d�r.”
“o) Görev�n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall�nde kurumlarca bel�rlenen usul ve esasların yer�ne

get�r�lmes�nde, kusurlu davranmak.
p) Mevzuatta öngörülen b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmemek.
r) Görev� sırasında am�r�ne sözle saygısızlık etmek.
s) Görevle �lg�l� resm� araç, gereç ve benzer� eşyayı özel �şler�nde kullanmak, kaybetmek veya kusurlu

davranışlarıyla bunlara zarar vermek.
t) Taşıdığı sıfatın gerekt�rd�ğ� özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda

bulunmak.
u) Görev� gereğ� katılmakla yükümlü olduğu kurul ve toplantılara �z�ns�z veya özürsüz olarak b�r yıl �ç�nde

b�rden fazla katılmamak.”
“k) Akadem�k atama ve yükseltmelere �l�şk�n başvurularda b�l�msel araştırma ve yayınlara �l�şk�n yanlış veya

yanıltıcı beyanda bulunmak.
l) Kasıtlı olarak; görev� tam ve zamanında yapmamak, görev mahall�nde kurumlarca bel�rlenen usul ve esasları

yer�ne get�rmemek.
m) Özürsüz ve kes�nt�s�z 3 - 9 gün göreve gelmemek.
n) Görev yer� sınırları �çer�s�nde herhang� b�r yer�n toplantı, tören ve benzer� amaçlarla �z�ns�z olarak

kullanılmasına yardımcı olmak, bu yer� kullanmak veya kullandırmak.
o) Yasaklanmış her türlü yayını basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya teşh�r etmek.”
“j) Mükerrer yayınlarını akadem�k atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
k) Göreve sarhoş gelmek, görev yer�nde alkollü �çk� �çmek.
l) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
m) İlg�l� kanunların tanıdığı �st�snalar dışında t�caret yapmak, yasaklanan d�ğer kazanç get�r�c� faal�yetlerde

bulunmak.
n) Görev� gereğ� öğrend�ğ� ve g�zl� kalması gereken b�lg� ve belgeler� açıklamak.
o) Am�r�ne, ma�yet�ndek�lere, �ş arkadaşları veya h�zmetten yararlananlara hakarette bulunmak veya bunları

tehd�t etmek.”
“Ün�vers�te öğret�m mesleğ�nden çıkarma cezasını gerekt�ren f��ller şunlardır:”

“a) Başkalarına a�t özgün f�k�r, metot, ver� veya eserler� b�l�msel kurallara uygun b�ç�mde atıf yapmadan
kısmen veya tamamen kend�s�ne a�t g�b� göstermek.

b) Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket uygulama, ver� toplama g�b� akadem�k
değerlend�rme �çermeyen katkılar dışında k�ş�sel emek ve b�r�k�m�ne dayanmayan, başkaları tarafından ücret
karşılığında veya ücrets�z olarak üret�lm�ş yayın ve çalışmalar kullanmak.

c) Özürsüz veya �z�ns�z olarak b�r yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.”
“a) Terör n�tel�ğ�nde eylemlerde bulunmak veya bu eylemler� desteklemek, kamu �mkân ve kaynaklarını bu

örgütler �ç�n kullanmak ya da kullandırmak.”
MADDE 8 – 2547 sayılı Kanunun 53/E maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ün�vers�te d�s�pl�n kurulu ün�vers�te yönet�m kuruludur. Ün�vers�teye bağlı b�r�mler�n yönet�m kurulları

d�s�pl�n kurulu olarak görev yapar. Rektörlüğe bağlı b�r�mlerdek� d�s�pl�n kurulu; akadem�k personel ve da�re başkanı
kadrosunun deng� ve üstü kadrolarda bulunanlar �ç�n rektör yardımcısı başkanlığında ün�vers�te yönet�m kurulunca her
takv�m yılı başında bel�rlenen profesör unvanlı dört öğret�m üyes�nden, memurlar �ç�n �se Genel Sekreter�n
başkanlığında, Hukuk Müşav�r� �le Personel Da�res� Başkanından oluşur.”

MADDE 9 – 2547 sayılı Kanunun 53/F maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı �t�raz, �lg�l�n�n görevl� olduğu b�r�m�n d�s�pl�n kuruluna, rektör
tarafından ver�len uyarma ve kınama cezalarına karşı ün�vers�te d�s�pl�n kuruluna, rektörler ve bağımsız vakıf meslek
yüksekokulu müdürler� �ç�n Yüksek D�s�pl�n Kuruluna yapılab�l�r. Cezayı veren d�s�pl�n am�r� d�s�pl�n kurullarına
katılamaz. Bu halde �lg�l� d�s�pl�n kuruluna, üyelerden en yüksek unvanlı öğret�m üyes�, en yüksek unvanlı öğret�m
üyes�n�n b�rden fazla olması hal�nde en kıdeml� üye, öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde en kıdeml� öğret�m görevl�s�
başkanlık eder.”
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MADDE 10 – 2547 sayılı Kanunun 58 �nc� maddes�n�n (b) fıkrasının dördüncü paragrafına “uygulanması ve
�zlenmes�” �bares�nden sonra gelmek üzere “, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere,
toplam proje bedel�n�n yüzde otuzunu aşmamak kaydıyla kaynak aktarımı, proje değerlend�rmes�n� yapacak
uzmanlara 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere
ödenecek ücret�n bel�rlenmes�” �bares� eklenm�ş, paragrafta yer alan “Mal�ye Bakanlığının” �bares� “Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe Başkanlığının” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve (f) fıkrasının b�r�nc� paragrafına aşağıdak�
cümle eklenm�şt�r.
“Bu k�mselere döner sermaye gel�rler� dışında ün�vers�ten�n; teknokent, teknopark, teknoloj� transfer of�s�, �kt�sad�
�şletmeler ve �şt�rakler� g�b� gel�r get�r�c� müesseseler ve b�r�mler� sebeb�yle ayrıca huzur hakkı, yönet�c� payı,
koord�natörlük, danışmanlık ve benzer� ücret ödenmez.”

MADDE 11 – 2547 sayılı Kanunun ek 8 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Vakıf yükseköğret�m kurumlarında çalışan öğret�m elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğret�m

kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret ver�lemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğret�m kurumlarında
ödenen emsal ücret�n hesaplanmasında �lg�l� mevzuat uyarınca aylıklara �l�şk�n hükümler�n uygulandığı kadroya bağlı
ödemeler d�kkate alınır.”

MADDE 12 – 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Vakıf yükseköğret�m kurumları, ön l�sans, l�sans, tezl� yüksek l�sans ve doktora düzey�ndek� her b�r d�ploma

programında öğren�m gören öğrenc�lerden; �lg�l� programın en yüksek merkez� yerleşt�rme puanına sah�p en az yüzde
on beş� kadar öğrenc�y�, söz konusu programın öğren�m süres� boyunca ücrets�z okutmakla yükümlüdür. Bu
öğrenc�lerden eğ�t�m ve öğret�m süreçler�ne �l�şk�n herhang� b�r ücret talep ed�lmez. Tezl� yüksek l�sans, doktora ve
özel yetenek sınavı �le öğrenc� alan programlarda en yüksek yerleşt�rme puanı sıralaması d�kkate alınır. Bu fıkranın
uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 13 – 2547 sayılı Kanunun ek 11 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına �k�nc� cümles�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş, mevcut üçüncü cümles�nde yer alan “Bu şek�lde faal�yet” �bares� “Faal�yet” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�ş, maddeye sek�z�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra,
mevcut dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş, madden�n mevcut onuncu fıkrasına
aşağıdak� cümle eklenm�ş ve mevcut onb�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Vakıf yükseköğret�m kurumunun faal�yet �zn�n�n kaldırılması, kurucu vakfın tüzel k�ş�l�ğ�n� etk�lemez.”
“Öğrenc�ler, bursluluk durumları gözet�lmek şartıyla eğ�t�m-öğret�m ücretler�n� garantör ün�vers�teye ödemeye devam
eder.”

“Faal�yet �zn� kaldırılan vakıf yükseköğret�m kurumu adına, mülk�yet� Haz�neye a�t veya Devlet�n hüküm ve
tasarrufu altında olan taşınmazlara �l�şk�n tes�s ed�len �rt�fak hakları �le ver�len kullanma �z�nler� �ptal ed�l�r ve bu
taşınmazlar �le f��len kullanılan taşınmazlar aynı amaçla kullanılmak üzere garantör ün�vers�teye tahs�s ed�l�r.”

“Vakıf yükseköğret�m kurumunun muaccel ve kısa vadel� borçlarını, toplam yıllık eğ�t�m ve öğret�m
gel�rler�yle veya mevcut mal varlığıyla ödeme �mkânının bulunmadığının Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü ve
Yükseköğret�m Kurulunun kararıyla tesp�t ed�lmes� hal�nde, faal�yet �zn� geç�c� olarak durdurulur.”
“Vakıf yükseköğret�m kurumunun faal�yet �zn�n�n kaldırılması hal�nde, kurucu vakfa atanan kayyımın görev� sona
erer.”

“Faal�yet �zn� geç�c� olarak durdurulan vakıf yükseköğret�m kurumunun, eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� �ç�n
mülk�yet�nde yeterl� taşınmazı bulunmadığının veya mevcut malvarlığıyla eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�
sürdüremeyeceğ�n�n garantör ün�vers�te tarafından tesp�t� ve Yükseköğret�m Kurulunca onaylanması hal�nde, üçüncü
fıkra uyarınca faal�yet �zn� kaldırılır.”

MADDE 14 – 2547 sayılı Kanunun ek 18 �nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “40.000” �bares�

“60.000” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 16 – 2547 sayılı Kanunun ek 38 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“50 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� hükümler�ne göre araştırma görevl�s� kadrolarına atanıp, doktora

veya d�ş hek�ml�ğ�nde, eczacılıkta ve veter�ner hek�ml�kte uzmanlık ya da sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış
olanların kadro �le �l�ş�kler� kend�l�ğ�nden kes�l�r. Bu kapsamda atanıp tezl� yüksek l�sans eğ�t�m�n� tamamlamış
olanların araştırma görevl�s� kadrolarıyla �l�ş�kler� en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı aylık süre �çer�s�nde
devlet yükseköğret�m kurumlarında alanıyla �lg�l� doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�ne başlamayanların araştırma
görevl�s� kadrolarıyla �l�ş�kler� kend�l�ğ�nden kes�l�r.”

MADDE 17 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 42 – Vakıf yükseköğret�m kurumları, her yıl, öğrenc� gel�rler� toplamının %2’s�n� b�r kamu

bankasında kend� adına açılan vadel� b�r hesaba söz konusu vakıf yükseköğret�m kurumunun faal�yet �zn�n�n geç�c�
olarak durdurulması veya kaldırılması hal�nde öğrenc�ler�n�n eğ�t�mler�n�n tamamlatılması amacıyla tem�nat kaynağı
olarak aktarır. Düzenl� olarak aktarılacak ödemeler�n toplamı, �lg�l� vakıf yükseköğret�m kurumunda kayıtlı tüm
öğrenc�ler�n mezun olab�lmeler� �ç�n gerekl� eğ�t�m ücret�ne ulaştığında aktarım durdurulur. Bu hesap, Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığı �le Yükseköğret�m Kurulu tarafından �zlen�r ve �lg�l� vakıf yükseköğret�m kurumunun faal�yet
�zn�n�n geç�c� olarak durdurulması veya kaldırılması hal�nde hesapta b�r�ken tutar, öğrenc�ler�n eğ�t�mler�n�n
tamamlatılması dışındak� başkaca amaçlar �ç�n kullanılamaz. Faal�yet �zn� geç�c� olarak durdurulan veya kaldırılan
vakıf yükseköğret�m kurumları ve alacaklılar, söz konusu hesapta b�r�ken kaynak üzer�nde h�çb�r hak talep edemez.
Tem�nat kaynağı olarak yatırılan bu hesabın �şley�ş�ne da�r usul ve esaslar �le uygulaması, �zlenmes� ve d�ğer hususları
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü üzer�ne Yükseköğret�m Kurulu tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 18 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
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“EK MADDE 43 – Yükseköğret�m Kurulunca, Devlet yükseköğret�m kurumlarında kalkınma planları
hedefler� doğrultusunda b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmeye katkı sağlayacak n�tel�kte Ar-Ge faal�yetler� �ç�n b�r
koord�natör yükseköğret�m kurumunun bünyes�nde b�rden fazla yükseköğret�m kurumunun �şb�rl�ğ� �le ortak
uygulama ve araştırma merkez� kurulab�l�r. Aynı ad, görev ve m�syonla kurulacak ortak uygulama ve araştırma
merkez� sayısı �k�den fazla olamaz.

Ortak uygulama ve araştırma merkezler�n�n kuruluş ve �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esaslar A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler Bakanlığı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak
Yükseköğret�m Kurulu tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 19 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 44 – Açık öğret�m h�zmet� veren yükseköğret�m kurumlarının döner sermaye �şletmeler�n�n açık

öğret�m fakülteler�ne a�t alt hesaplarında oluşan gel�rler münhasıran bu faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� g�derlerde kullanılır
ve bu hesaplarda üçer aylık dönemler �t�barıyla oluşacak gel�r fazlalarının yüzde 80’� her üç ayda b�r �zleyen ayın
onbeş�ne kadar Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı muhasebe b�r�m� hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutar, Başkanlık
bütçes�n�n (B) �şaretl� cetvel�ne öz gel�r, (A) �şaretl� cetvel�ne ödenek kayded�l�r ve Devlet yükseköğret�m kurumlarına
kaynak aktarmak suret�yle doktoralı b�l�m �nsanı ve araştırmacı yet�şt�r�lmes� �ç�n kullanılır. Devlet ün�vers�teler�nde
bulunan Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenecek öncel�kl� alanlarda yapılan doktora programlarındak�
öğrenc�lere 5102 sayılı Kanuna tab� olmaksızın burs ver�leb�l�r. Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzer�ne Yükseköğret�m Kurulu
tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 20 – 2547 sayılı Kanunun geç�c� 55 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Devlet
ün�vers�teler�nde” �bares� “Devlet ün�vers�teler� �le Kafkas Ün�vers�tes� ve Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nde”
şekl�nde, “2020” �bares� “2025” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 21 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 81 – Bu maddey� �hdas eden Kanunla 44 üncü maddede yapılan düzenlemeler 2020-2021

eğ�t�m-öğret�m yılından �t�baren uygulanır.”
MADDE 22 – 15/7/1950 tar�hl� ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddes�n�n (A) fıkrasının b�r�nc�

paragrafına “d�ğer kamu görevl�ler�” �bares�nden sonra gelmek üzere “, vakıf yükseköğret�m kurumlarında görev
yapanlardan en az 15 yıl meslek� kıdem� olan öğret�m üyeler�” �bares�, “Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu Kurulu
üyeler�” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le vakıf yükseköğret�m kurumlarında görev yapan öğret�m üyeler�” �bares�
eklenm�şt�r.

MADDE 23 – 5/1/1961 tar�hl� ve 222 sayılı İlköğret�m ve Eğ�t�m Kanununun 43 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (a) ve (c) bentler� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – 14/6/1973 tar�hl� ve 1739 sayılı M�ll� Eğ�t�m Temel Kanununa 50 nc� maddes�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� 50/A maddes� eklenm�şt�r.

“IX – Öğretmenler�n �z�n ve tat�ller�:
MADDE 50/A – Öğretmenler, yaz tat�l� �ç�nde aralıksız �k� ay �z�nl�d�rler. Ancak bu �k� aylık �z�n süreler�ne

dokunulmadan kalan tat�l zamanlarında yönetmel�kle bel�rlenecek meslekle �lg�l� çalışmalara katılmakla
yükümlüdürler.

Rehberl�k öğretmenler� terc�h danışmanlığı, alan ve ders seç�m�, öğrenc� tanılama sürec�ne bağlı olarak
yapılacak çalışmalarda �ht�yaç duyulması hal�nde �z�n ve tat�l dönemler�nde de görevlend�r�leb�l�r. Bu durumda
rehberl�k öğretmenler�n�n �z�nler� b�r aydan az olamaz.

İlçe, �l veya ülke genel�nde genel hayatı etk�leyen salgın hastalık, doğal afet, elver�şs�z hava koşulları g�b�
nedenlerle eğ�t�m ve öğret�m faal�yet�n�n �k� haftadan fazla süreyle yapılamaması hal�nde uygulanacak telaf�
programlarının ders yılı �çer�s�nde tamamlanamadığı durumlarda yaz tat�l�nde yapılacak eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�
neden�yle M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca öğretmenler�n �z�nler� kısaltılab�l�r. Bu durumda öğretmenler�n �z�nler� b�r aydan
az olamaz.

Kend�ler�ne �k�nc� görev olarak okul/kurum yönet�c�l�ğ� ver�lenler ve yüz yüze eğ�t�m yapılmayan eğ�t�m
kurumlarında görevl� öğretmenler �le Bakanlık merkez teşk�latı ve �l/�lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler�nde görevlend�r�len
(yönet�c�l�k dah�l) öğretmenler yıllık �z�nler�n� 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nc� maddes� ve 103 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrası hükümler�ne göre kullanır. Okul müdürler�yle müdür yardımcıları tat�l aylarında okul
�şler�n� ayarlamak ve düzenlemek şartı �le, sıra �le �z�nler�n� kullanırlar.”

MADDE 25 – 28/3/1983 tar�hl� ve 2809 sayılı Yükseköğret�m Kurumları Teşk�latı Kanununa aşağıdak� ek
madde eklenm�şt�r.

“Ankara B�l�m Ün�vers�tes�
EK MADDE 203 – Ankara’da Türk�ye Ver�ml�l�k Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun

vakıf yükseköğret�m kurumlarına �l�şk�n hükümler�ne tab� olmak üzere, kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p Ankara B�l�m
Ün�vers�tes� adıyla b�r vakıf ün�vers�tes� kurulmuştur.

Bu Ün�vers�te, Rektörlüğe bağlı olarak:
a) Mühend�sl�k ve M�marlık Fakültes�nden,
b) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültes�nden,
c) İnsan ve Toplum B�l�mler� Fakültes�nden,
oluşur.”
MADDE 26 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Kocael� Sağlık ve Teknoloj� Ün�vers�tes�
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EK MADDE 204 – Kocael�’de Avrupa Eğ�t�m Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun vakıf
yükseköğret�m kurumlarına �l�şk�n hükümler�ne tab� olmak üzere, kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p Kocael� Sağlık ve
Teknoloj� Ün�vers�tes� adıyla b�r vakıf ün�vers�tes� kurulmuştur.

Bu Ün�vers�te, Rektörlüğe bağlı olarak:
a) D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nden,
b) Sağlık B�l�mler� Fakültes�nden,
c) Mühend�sl�k ve Doğa B�l�mler� Fakültes�nden,
ç) L�sansüstü Eğ�t�m Enst�tüsünden,
d) 17/8/2009 tar�hl� ve 2009/15382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le kurulmuş bulunan ve bu maddey� �hdas

eden Kanun �le tüzel k�ş�l�ğ� sona erd�r�lerek Rektörlüğe bağlanan Avrupa Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.”
MADDE 27 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 53 – Bu maddey� �hdas eden Kanunla tüzel k�ş�l�ğ� sona erd�r�lerek Kocael� Sağlık ve

Teknoloj� Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlanan Avrupa Meslek Yüksekokulunda halen öğren�mler�n� sürdüren
öğrenc�ler ve öğret�m elemanları �le Avrupa Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen Ün�vers�teye devred�l�r.”

MADDE 28 – 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun ek 12 nc� maddes�ne b�r�nc�
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personel� �le yardımcı sağlık personel�ne
karşı görevler� sebeb�yle �şlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehd�t
(madde 106), hakaret (madde 125) ve görev� yaptırmamak �ç�n d�renme (madde 265) suçlarında;

a) İlg�l� maddelere göre tay�n ed�lecek cezalar yarı oranında artırılır.
b) Türk Ceza Kanununun 51 �nc� maddes�nde düzenlenen hap�s cezasının ertelenmes� hükümler� uygulanmaz.”
“Ş�ddet�n vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, fa�le veya yakınına mağdurun verd�ğ� h�zmet�

vereb�lecek başka sağlık personel� ve yardımcı sağlık personel� bulunması hal�nde h�zmet �lg�l� d�ğer personel
tarafından ver�l�r.”

MADDE 29 – 19/11/1992 tar�hl� ve 3843 sayılı Yükseköğret�m Kurumlarında İk�l� Öğret�m Yapılması, 2547
Sayılı Yükseköğret�m Kanununun Bazı Maddeler�n�n Değ�şt�r�lmes� ve Bu Kanuna B�r Ek Madde Eklenmes�
Hakkında Kanunun 14 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“İk�nc� l�sansüstü öğret�me kabul ed�lecek öğrenc�ler�n ödeyecekler� öğren�m ücret�n�, mal�yetler� d�kkate
alarak Yükseköğret�m Kurulunca bel�rlenecek üst l�m�t� aşmamak şartıyla �lg�l� ün�vers�te veya yüksek teknoloj�
enst�tüsü yönet�m kurulu tesp�t eder.”

MADDE 30 – Bu Kanunun;
a) 19 uncu maddes� 1/1/2021 tar�h�nde,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 31 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

16/4/2020

 
 


