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VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

 

MADDE 1- 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıf 

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Altıncı Bölüm başlığı ve 24 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Gözetim-Denetim, Değerlendirme ve Uygulanacak Önlemler 

 

Gözetim-denetim ve değerlendirme esasları 

Madde 24- Vakıf yükseköğretim kurumları, akademik, idari, mali ve ekonomik 

konularda Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidir. Bu kurumların, denetim 

ve değerlendirilmeleri Yükseköğretim mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yürütülür. 

Yükseköğretim Kurulu vakıf yükseköğretim kurumlarının hesap, işlem ve faaliyetleri 

ile mallarını hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın, yıl içinde veya yıllar itibarıyla 

denetleyebileceği gibi akademik birim, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. 

Vakıf yükseköğretim kurumları her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık 

faaliyet raporu sunarlar ve Yükseköğretim Kurulunda bulunan diğer bilgi ve belgeler de göz 

önüne alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanının onay ve programı çerçevesinde 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından genel denetlemeye ve değerlendirmeye tabi 

tutulurlar. Bu kurumlar ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıtarafından gerekli görülmesi 

halinde Yükseköğretim Denetleme Kuruluna verilecek görev kapsamında belirli bir döneme 

bağlı olmaksızın yıl içinde de denetlenebilir. 

Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyeti tarafından onaylanan ayrıntılı 

bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri 

gösterir mütevelli heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.  

Vakfın veya vakıfların yönetim organındaki her türlü değişiklik ve buna bağlı olarak 

değişen malî tablolar, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde 

Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. 
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir:   

  

Vakıf yükseköğretim kurumlarının mevzuata aykırı işlem ve eylemleri hakkında 

uygulanacak önlemler 

Madde 25-Vakıf yükseköğretim kurumlarında hizmetlerin gereği gibi yürütülmesinin 

sağlanması amacı ile mevzuatın emrettiği hususları yerine getirmeyen vakıf yükseköğretim 

kurumları hakkında, 2547 sayılı Kanun gereğince eylemlerinin ağırlık ve derecesine göre; yol 

gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı nitelikte olmak üzere aşağıdaki 

önlemler uygulanır.  

a) Uyarma ve düzeltme isteme 

Aşağıdaki hallerde vakıf yükseköğretim kurumuna işlem ve eylemlerinde daha dikkatli 

olması ve tespit edilen eksikliklerin ve aykırılıkların verilen süre içerisinde tamamlanması, 

düzeltilmesi yazılı olarak bildirilir. 

1) Yükseköğretim Kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgelerin haklı bir sebep 

olmaksızın belirlenen süre içerisinde verilmemesi, 

2) Denetleme raporlarında yer alan ve düzeltilmesi için vakıf yükseköğretim kurumuna 

bildirilen hususların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi, 

3) Vakıf yükseköğretim kurumlarının mütevelli heyetinin mevzuata uygun olarak 

oluşturulmaması ve/veya değişikliklerin zamanında bildirilmemesi, 

4) Vakıf yükseköğretim kurumları bünyesindeki kurulların usulüne uygun olarak 

oluşturulmaması veya çalıştırılmaması, 

5) Vakıf yükseköğretim kurumunun işlem ve faaliyetine ilişkin kayıtlarının usulüne 

uygun tutulmaması, 

6) Öğretim elemanı atama ve yükseltme işlemlerinin mevzuata uygun olarak 

yapılmaması, 

7) Vergi, sosyal güvenlik ve işsizlik primi gibi zorunlu ödemelerin yapılmaması veya 

aksatılması nedeniyle vakıf yükseköğretim kurumunun ek mali yük altına sokulması, 

8) Öğrenciler için gerekli açık ve kapalı alanların Üniversitelerarası Kurulun görüşü 

alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari miktardan az olması veya 

akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanların yetersiz olması, 

9) Başka bir vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyeti veya kurucu vakfında 

üye olarak bulunan kişilerin vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyetinde veya kurucu 

vakfında üye olması, 

b)  Yeni akademik birim kurma ve program açma taleplerinin askıya alınması 

Aşağıdaki hallerde vakıf yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kuruluna ilettiği 

akademik birim ve program açma ile daha önce açılmasına izin verilmiş ve ilk defa öğrenci 

alınacak programlara ilişkin talepleri bir yıl süre ile askıya alınır. 



3 / 8 

  1) Uyarma ve düzeltme istemine konu olan hususların belirlenen süre içerisinde 

düzeltilmemesi, 

 2) Vakıf yükseköğretim kurumuna ait her türlü mal ve hakkın amacı dışında ya da özel 

işlerde kullanılması, 

 

  3) Vakıf yükseköğretim kurumunun mali tablolarında gelir-gider ve mallarının eksik 

gösterilmesi, 

 

  4) Vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerinin 2547 sayılı Kanunun Ek 5 inci 

maddesine aykırı olarak atanması, 

 

 5) Öğrenci kayıt kabulü, sınavlar, yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş, mezuniyet işlemleri 

veya bunlarla ilgili belgelerde usulsüzlük yapılması, 

 

 6) Eğitim-öğretime başlanması ve sürdürülmesi için gerekli olan öğretim elemanı ve 

üyesi sayılarının sağlanmadığının tespit edilmesi veya bu sayıların sağlanmış gösterilmesine 

yönelik yanıltıcı beyanda bulunulması, 

 

 7) Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet üyelerinin toplantılara katılımlarının 

engellenmesi,  

c)  Öğrenci kontenjanı taleplerinin sınırlandırılması veya durdurulması 

Aşağıdaki hallerde vakıf yükseköğretim kurumunun tüm ya da bazı akademik birim ve 

programlarının mevcut öğrenci kontenjan talebi, fiilin ağırlığı dikkate alınarak bir-iki yıl süre 

ile yüzde 40 oranına kadar azaltılır ya da öğrenci alımı tamamen durdurulur. 

1) Vakıf yükseköğretim kurumunca (b) bendinde yer alan yeni akademik birim kurma 

ve program açma taleplerinin askıya alınması önlemine konu olan hususlarda belirlenen süre 

içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması, 

2) Öğrenci kayıt kabulü, sınavlar, yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş, mezuniyet işlemleri 

veya bunlarla ilgili belgelerde yaygın şekilde usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi, 

3) Yükseköğretim Kurulunun izin verdiği konu, yer ve alanlar dışında faaliyette 

bulunulması, 

4) Yükseköğretim Kurulundan gerekli izinler alınmadan önlisans, lisans ve lisansüstü 

düzeylerde eğitim programlarının açılması veya çift diploma programları düzenlenmesi ve bu 

programlara öğrenci kabul edilmesi, 

5) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjanların üzerinde öğrenci 

kaydedilmesi, 

6) Denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında işbirliği 

yapılmaması, denetim kapsamında istenen bilgi ve belgelerin tam ve zamanında verilmemesi, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, 

7)    Vakıf yükseköğretim kurumu yetkililerinin, vakıf yükseköğretim kurumundan 

doğrudan veya dolaylı olarak mevzuata aykırı menfaat sağlaması,  
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d)  Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması 

Aşağıdaki hallerde vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyeti fiilin ağırlığına göre bir-

üç yıl süre ile Yükseköğretim Kurulu tarafından geçici olarak durdurulur ve yükseköğretim 

kurumunun yönetimi aynı ildeki bir devlet üniversitesine verilir. 

1) Vakıf yükseköğretim kurumu tarafından (c) bendinde yer alan öğrenci kontenjanı 

taleplerinin sınırlandırılması veya durdurulması önlemine konu olan hususların belirlenen süre 

içerisinde düzeltilmemesi, 

2) Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik, idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin 

gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması, 

3) Vakıf yükseköğretim kurumunun mali durumunun eğitim-öğretim faaliyetini 

sürdüremeyecek ölçüde zayıf olduğunun Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporları ile tespit edilmesi, 

4) Vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş taahhütlerinde yer alan mal varlığının 

Yükseköğretim Kurulundan izin alınmaksızın kısmen ya da tamamen değiştirilmesi veya elden 

çıkarılması,  

5) Tutulması gerekli defter ve kayıtların tahrif edilmesi, yok edilmesi veya gizlenmesi, 

6) Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet üyelerinin üniversite ile ilgili 

işlemlerde mali yönetim ve kontrol sistemini kasıtlı olarak zaafa uğratması, 

e) Faaliyet izninin kaldırması 

Aşağıdaki hallerde vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılır ve 

yükseköğretim kurumu kapatılır. 

1)  Vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içinde eğitim 

öğretime başlamaması, 

2)  Vakıf yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, yayın, danışmanlık, ticari ve diğer 

faaliyetleri ile bağışlardan elde ettiği gelirini, yükseköğretim kurumunun akademik 

faaliyetlerini, yatırım ve cari giderlerini finanse etmekte kullanmadığının tespit edilmesi,  

3) Vakıf yükseköğretim kurumu kurucu vakfı veya vakıfları tarafından kuruluşta 

taahhüt edilen harcamaların yükseköğretim kurumu gelirlerinden karşılanması, 

4)  Alım satım ve ihalelerde vakıf yükseköğretim kurumunu zarara uğratıcı nitelikte 

usulsüzlük yapılması, 

5)  Vakıf yükseköğretim kurumunun ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin 

odağı haline gelmesi, 

6) Kurucu vakfın, vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş aşamasında kuruluş 

taahhüdü olarak devir, temlik ve taahhüt ettiği mal varlığı unsurlarının faaliyetini sürdürmeye 

imkân vermeyecek ölçüde kaybedildiğinin tespit edilmesi, 
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7)   Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde sayılan yöntemlerden herhangi biri ile vakıf 

yükseköğretim kurumundan kaynak aktarımı yapıldığının tespiti üzerine verilen süre içerisinde 

aktarılan kaynağın iade edilmemesi, 

8) Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti seçilmesi, yenilenmesi ve 

üyeliklerinin sona erdirilmesinde hileli ve usulsüz işlemlerin yapılması, 

  Denetim, inceleme veya soruşturma raporlarına dayalı olarak Yükseköğretim 

Denetleme Kurulu tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından uygun 

bulunan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından doğrudan talep edilen uyarma ve 

düzeltme istemi Yükseköğretim Yürütme Kurulu, diğerleri ise Yükseköğretim Genel Kurulu 

tarafından karara bağlanarak uygulanır. 

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir:   

  

Faaliyet izninin durdurulmasının/kaldırılmasının hüküm ve sonuçları 

Madde:26 

1) Faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasının hüküm ve sonuçları 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyet izninin geçici olarak durdurulması kararının 

alındığı tarihte vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti başkanı, üyeleri ile rektörü veya 

müdürünün görevleri sona erer.  

Bu tarihten itibaren faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca yönetimi 

üstlenen devlet üniversitesinin rektörü ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli 

heyeti başkanı, üniversite yönetim kurulu da geçici mütevelli heyeti sıfatını kazanır.  

Bu süre boyunca vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli heyeti başkanı ve 

üyeleri mevzuatta tanımlanan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. Faaliyet izninin 

geçici olarak durdurulması süresince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek 

Yükseköğretim Genel Kurulunun bir üyesi gözlemci sıfatıyla mütevelli heyeti toplantılarına 

katılır. 

Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması önlemini gerektiren durumların ortadan 

kalkıp kalkmadığı durdurma süresinin sonunda Yükseköğretim Kurulu tarafından 

değerlendirilir. Önlemi gerektiren durumların ortadan kalkmadığının tespit edilmesi halinde bu 

süre bir-üç yıla kadar uzatılabilir.  

Faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasını gerektiren hususların ortadan kalktığının 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tespiti halinde, kurucu vakfın yönetim organı tarafından 

belirlenen vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti göreve başlar. Yeni oluşturulan 

mütevelli heyette, vakıf yükseköğretim kurumu hakkında faaliyet izninin geçici olarak 

durdurulması önleminin uygulanmasına eylemleri ile sebep olduğu tespit olunanlar yer alamaz.  
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2) Faaliyet izninin kaldırılmasının hüküm ve sonuçları 

  Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun yönetimi, tüzel kişiliğinin sona 

ereceği tarihe kadar Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından belirlenecek aynı ildeki bir devlet 

üniversitesine devredilir.  

Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyet izninin kaldırılması kararının alındığı tarihte 

vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti başkanı, üyeleri ile rektörü veya müdürünün 

görevleri sona erer. Bu tarihten tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar vakıf yükseköğretim 

kurumunun yönetimini devralan devlet üniversitesinin rektörü ilgili vakıf yükseköğretim 

kurumunun geçici mütevelli heyeti başkanı, üniversite yönetim kurulu da geçici mütevelli 

heyeti sıfatını kazanır. Bu süre boyunca vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli 

heyeti başkanı ve üyeleri mevzuatta tanımlanan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

Tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek 

Yükseköğretim Genel Kurulunun bir üyesi gözlemci sıfatıyla mütevelli heyeti toplantılarına 

katılır. 

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş kanununun yürürlükten 

kaldırılması için durum Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir. 

Vakıf Yükseköğretim Kurumu öğrencileri eğitimlerine tüzel kişiliğin sona ereceği 

tarihe kadar ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda, tüzel kişiliğin sona erdiği tarihten sonra ise 

vakıf yükseköğretim kurumunu devralan üniversitede devam ederler ve diplomaları devredilen 

üniversite tarafından verilir. Tüzel kişiliği sona eren vakıf yükseköğretim kurumunun 

öğrencileri vakıf yükseköğretim kurumuna ödedikleri ücretleri eğitimini sürdürdükleri devlet 

üniversitesine öderler. Bu ücretler üniversite bütçesine gelir olarak kaydedilir. 

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun taşınır ve taşınmaz malları ile 

tüm ayni ve nakdi hakları devrolunan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geçer. 

Faaliyet izninin kaldırılması kararı verilen vakıf yükseköğretim kurumunda çalışmakta 

olan akademik ve idari personelin hizmet sözleşmeleri vakıf yükseköğretim kurumunun tüzel 

kişiliğinin sona erdiği tarih itibarıyla yasal hakları ödenmek suretiyle feshedilir.  

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir:    

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Mali Hükümler 

 

Kazanç amacı gütmeme ve kaynak aktarımı 

Madde 27- Vakıflar kendilerine kazanç sağlamak amacı ile yükseköğretim kurumu 

kuramazlar. Kurmuş oldukları yükseköğretim kurumundan herhangi bir suretle gelir, kazanç ve 

hak elde edemezler. Vakıf yükseköğretim kurumunun her çeşit gelirleri yükseköğretim 
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kurumunda kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya 

üçüncü şahıslara intikal ettirilemez. 

Vakıf yükseköğretim kurumları diğer gerçek ve tüzel kişilere faaliyetleri ile ilgilisi 

olmayan konularda kefalet veremez ve yükümlülük altına sokulamaz. 

Vakıf yükseköğretim kurumları kaynak aktarımı yapamaz. Kaynak aktarımı sayılan 

haller şunlardır. 

a) Mütevelli heyeti ve üyeleri ile bunlar dışındaki üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerden 

yapılan borçlanmanın Merkez Bankasının Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı 

Ortalama Faiz oranlarından, kiralamanın Vergi Usul Kanununda tanımlanan emsal kira 

bedelinden, mal ve hizmet alımlarının piyasa rayiçlerinden yüksek bedeller ile yapılması, 

b) Vakıf yükseköğretim kurumunun maddi ve maddi olmayan varlıklarının bedel 

ödenmeksizin ya da piyasa rayiçlerine göre makul sayılamayacak derecede düşük bedelle 

kullandırılması, satılması, kiralanması, trampa edilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesis 

edilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunulması, 

c) Vakıf yükseköğretim kurumunun parasal kaynaklarının, Merkez Bankasının 

Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz oranlarından, mal varlığı 

kiralamasının Vergi Usul Kanununda tanımlanan emsal kira bedelinden, mal ve hizmet 

alımlarının piyasa rayiçlerinden makul sayılamayacak derecede düşük bedeller ile yapılması ya 

da bedelsiz olarak kullandırılması, 

d) Vakıf yükseköğretim kurumunun her türlü mal ve hizmet alımının, rekabet kuralları 

ve şeffaflık ihlal edilerek piyasa rayiçlerine göre yüksek bedelle yapılması,  

e) Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirlerin 

hesaplara zamanında ve tam olarak yansıtılmaması, tahsil edilmemesi veya zaman aşımına 

uğratılması,  

f) Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında yapılan 

giderlerin gerçeğe aykırı olarak yüksek gösterilmesi, mal alınmadan, iş veya hizmet 

yaptırılmadan ödeme yapılması, 

g) Vakıf yükseköğretim kurumunun kasada muhafaza edilen para ya da diğer menkul 

değerlerinin ya da geçici dahi olsa banka hesaplarında bulunan paraların, vakıf yükseköğretim 

kurumu dışında üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere kullandırılması, 

h) Her düzeyde görev yapmakta olan personele mevzuat çerçevesinde görev tanımı 

içerisinde yer alan işler için sözleşme ücreti dışında çeşitli adlarla ödeme yapılması, her 

düzeyde görev yapmakta olan personele mevzuat çerçevesinde ödenmesi mümkün ücret-maaş, 

telif ücreti, yolluk ve yevmiye, ders ve tez danışmanlık ücreti, huzur hakkı gibi ödemelerin 

emsallerine göre makul sayılamayacak derecede yüksek olması, 

i) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatta belirtilen karar, 

onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 

j) Yukarıdaki haller dışında kalan kaynak aktarımı halleri, 
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MADDE 5-  Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:    

 

Mal varlığı 

Madde 28- Vakıf yükseköğretim kurumlarının bağış ve diğer şekillerde iktisap 

edecekleri taşınmaz mallar, tapuda vakıf yükseköğretim kurumlarının tüzel kişilikleri adına 

tescil edilir. Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına eğitim-öğretim ve 

araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kurmak 

üzere Bakanlar Kurulu kararı ile hazineye veya muvafakatları alınmak suretiyle kamu tüzel 

kişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir. 

 

MADDE 6-  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (e) bendinde geçen “her yıl” ibaresi 

metinden çıkarılmıştır.  

 

MADDE 7-  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 8-  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 9-  Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

 

 

 


