
703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 135 nci Maddesi İle 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler. 

 

Ana İlkerler yan başlıklı 5 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde değişiklik. 

 

(f) bendi eski hali (f) bendi yeni hali 

Üniversiteler ile yüksek teknoloji 
enstitüleri ve bunlar içindeki 
fakülte, enstitü ve yüksekokullar, 
kalkınma plan ve programlarının 
ilke ve hedefleri doğrultusunda ve 
yükseköğretim planlaması 
çerçevesinde Yükseköğretim 
Kurulunun görüşü veya önerisi 
üzerine kanunla kurulur. 

Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki 

fakülte, enstitü ve yüksekokullar, Cumhurbaşkanınca yapılan 

yükseköğretim planlaması çerçevesinde kanunla kurulur. 

 

(g) bendi eski hali (g) bendi yeni hali  

Meslek elemanı yetiştiren 
bakanlıklara bağlı yüksekokullar, 
Yükseköğretim Kurulunun tespit 
edeceği esaslara göre Bakanlar 
Kurulu kararı ile kurulur. 

 

Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, 

Cumhurbaşkanı ile kurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yükseköğretim Kurulu yan başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

(b) fıkrasını (1) numaralı alt bendi 

ESKİ hali  

(b) fıkrasını (1) numaralı 

alt bendi YENİ hali 

 

Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük 

ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet 

yapmış profesörlere öncelik vermek 

suretiyle seçilen yedi, 

"(1) Cumhurbaşkanı tarafından; rektörlük ve öğretim 
üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik 
vermek suretiyle seçilen yedi, temayüz etmiş üst düzeydeki 
Devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen yedi," 

 

 

(b) fıkrasını (2) numaralı alt bendi 

ESKİ hali 

(b) fıkrasını (2) numaralı 

alt bendi YENİ hali 

 

Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş 

üst düzeydeki Devlet görevlileri 

veya emeklileri arasından, (hakim ve 

savcı sınıfından olanlar için 

Bakanlığın ve kendilerinin 

muvafakatı alınmak kaydıyla) 

seçilen yedi,  

 

 

BU BENT YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. 

 

 

 

(b) fıkrasını (5) numaralı alt bendi 

fıkra devam metni ESKİ hali 

 

(b) fıkrasını (2) numaralı alt bendi ile fıkra devam metni 

YENİ hali 

Üniversitelerarası Kurulca, Kurul 

üyesi olmayan profesör öğretim 

üyelerinden seçilen yedi,  

kişiden oluşur. 

Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör 

öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 

yedi,  

olmak üzere toplam yirmibir kişiden oluşur. 

 

 

(b) fıkrasının ikinci paragrafı 

ESKİ hali 

 

(b) fıkrasının ikinci paragrafı YENİ hali 

(2), (3), (...) (1)  ve (5) inci bentlere göre 

seçilenlerin üyelikleri 

Cumhurbaşkanının onayı ile kesinleşir. 

Bu bentlerde belirtilenlerin seçimleri 

biray içinde, Cumhurbaşkanı tarafından 

onaylanmayanların yerine yeni adayların 

seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı 

takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan 

atama yapılır. 

 

Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerden bir ay içinde 

Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni 

adayların seçimleri iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, 

Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. 

 

 

Aynı fıkradaki ibarenin ESKİ hali 

 

Aynı fıkradaki ibarenin YENİ hali 

Kurul üyeliğinin süresi dört yıldır. 

Dört yıllık görev süresi biten üyeler 

ile herhangi bir sebeple Kuruldan 

ayrılanların yerine yeniden dört yıl 

süreyle seçim ve atama yapılır. 

Süreleri sona eren üyelerin Kurula 

yeniden seçilmeleri mümkündür. 

 

 

BU İBARE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. 

 

 

 

 



 

Yükseköğretim Kurulu yan başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

(c) fıkrasının beşinci paragrafı 

ESKİ hali  

(c) fıkrasının beşinci 

paragrafı YENİ hali 

 

Yürütme Kurulu, Başkan dahil dokuz 

kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna 

katılacak olan ve Genel Kurul üyeleri 

arasından seçilecek iki başkan 

vekilinden biri Kurul Başkanınca; diğeri 

ise Genel Kurul tarafından seçilir. Genel 

Kurulca Yürütme Kuruluna katılacak 

diğer altı üyenin ikisi 6 ıncı maddenin 

(b) fıkrasının (1) inci bendinde; ikisi 

aynı fıkranın (2), (3) (...)(2) üncü 

bendlerinde; ikisi ise aynı fıkranın (5) 

inci bendinde belirtilen üyeler arasından 

seçilir. (Ek: 23/12/1988 - KHK - 351/13 

md.) Hakim ve savcı sınıfından olan 

üye, Yürütme Kurulu üyeliğine 

seçilemez. 

Yürütme Kurulu, Başkan dahil dokuz kişiden oluşur. 

Yürütme Kuruluna katılacak olan ve Genel Kurul üyeleri 

arasından seçilecek iki başkan vekilinden biri Kurul 

Başkanınca; diğeri ise Genel Kurul tarafından seçilir. 

Genel Kurulca Yürütme Kuruluna katılacak diğer altı 
üyenin dördü 6 ıncı maddenin (b) fıkrasının (1) inci 

bendinde; ikisi ise aynı fıkranın (5) inci bendinde 

belirtilen üyeler arasından seçilir. (Ek: 23/12/1988 - 

KHK - 351/13 md.)  

 

(c) fıkrasının yedinci paragrafı 

ESKİ hali  

(c) fıkrasının yedinci 

paragrafı YENİ hali 

 

Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile 

kendisine verilen görevlerden, 

Yükseköğretimin planlanması, 

düzenlenmesi, yönetilmesi ve 

denetlenmesi, yönetmeliklerin 

hazırlanması, yükseköğretim üst 

kuruluşlarıyla, üniversitelerce hazırlanan 

bütçelerin tetkik ve onaylanması ile 

rektörlüklere aday gösterme dışında 

kalan yetki ve görevlerinden uygun 

gördüğü bölümleri Yürütme Kuruluna 

devredebilir.  

 

Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine 

verilen görevlerden, Yükseköğretim kurumlarının 

öğretiminin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve 

denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, 

yükseköğretim üst kuruluşlarıyla, üniversitelerce 

hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması dışında 

kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri 

Yürütme Kuruluna devredebilir.  

 

 

(d) fıkrasının birinci paragrafı 

ESKİ hali  

(d) fıkrasının birinci 

paragrafı YENİ hali 

 

Yürütme Kurulu'nun Başkan ve 

Üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa göre en yüksek 

Devlet memuruna ödenen aylık (ek 

gösterge, yan ödeme ve her çeşit 

tazminatlar dahil) iki katını geçmemek 

üzere Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilir. 

Yürütme Kurulunda görev alanlara 

ayrıca kamu kurumlarınca ücret 

ödenmez. Emekli olanların ise emekli 

aylıklarının ödenmesine devam olunur. 

Yürütme Kurulu'nda görev alan kamu 

personelinin her türlü özlük hakları saklı 

kalır ve aylıksız izinli sayılırlar. 

 

Yürütme Kurulu'nun Başkan ve Üyelerinin ücretleri 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek 

Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan ödeme 

ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere 

Cumhurbaşkanınca tesbit edilir. Yürütme Kurulunda 

görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca ücret ödenmez. 

Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine 

devam olunur. Yürütme Kurulu'nda görev alan kamu 

personelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve 

aylıksız izinli sayılırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yükseköğretim Kurulu yan başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

(e) fıkrasının ESKİ hali  (e) fıkrasının YENİ hali  

         Yürütme Kurulu üyeleri sürekli 

görev yaparlar. Kurul Başkanı ve 

Yürütme Kurulu üyeleri; kamu yararına 

çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar 

ve bunların kurmuş olduğu kurum ve 

kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan 

görev yapma ve Bakanlar Kurulunca 

verilecek geçici görevler dışında 

herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel 

kuruluşlarda çalışamazlar. 

 Bakanlar Kurulunca 

görevlendirme dışında herhangi bir 

nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık 

ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete 

devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri 

görevlerinden ayrılmış sayılırlar.  

 

         Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. 

Kurul Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri; kamu 

yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve 

bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi 

bir ücret almadan görev yapma ve Cumhurbaşkanınca 

verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu 

kuruluşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar. 

 Cumhurbaşkanınca görevlendirme dışında 

herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve 

mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyen 

Yürütme Kurulu üyeleri görevlerinden ayrılmış 

sayılırlar.  

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu yan başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

(d) fıkrasının birinci fıkrasının (1) 

ve (3) numaralı alt bendi ESKİ 

hali  

(d) fıkrasının birinci 

fıkrasının (1) ve (3) numaralı 

alt bendi YENİ hali 

 

         (1) Yeni üniversite kurulmasına ve 

gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin 

önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim 

Bakanlığına sunmak,  

       (3) Bakanlıklar tarafından kurulacak 

yükseköğretim kurumlarının kuruluş, 

amaç ve esaslarını inceleyerek 

görüşlerini ilgili makama sunmak, 

 

 

 

BU BENDLER YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. 

 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu yan başlıklı 8 nci maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

Altıncı ve yedinci fıkraların ESKİ 

hali  

Altıncı ve yedinci fıkraların 

YENİ hali 

 

           Kurul üyelerinin ücretleri, 

Yükseköğretim Kurulu üyelerine ödenen 

ücreti geçmeyecek şekilde Bakanlar 

Kurulunca tespit edilir. Emekli olarak 

seçilenlerin emekli maaşlarının 

ödenmesine devam edilir.  

 Yükseköğretim Denetleme 

Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

verilen istisnai geçici görevler dışında 

hiç bir kamu kuruluşu veya özel 

kuruluşta ücretli ve ücretsiz 

çalışamazlar. Üyelerden geçici 

görevlendirme dışında herhangi bir 

nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, 

toplam üç ay hizmete devam etmeyenler 

kuruldan ayrılmış sayılır.  

         Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu 

üyelerine ödenen ücreti geçmeyecek şekilde 

Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Emekli olarak 

seçilenlerin emekli maaşlarının ödenmesine devam 

edilir.  

 Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 

Cumhurbaşkanı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

verilen istisnai geçici görevler dışında hiç bir kamu 

kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz 

çalışamazlar. Üyelerden geçici görevlendirme dışında 

herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, 

toplam üç ay hizmete devam etmeyenler kuruldan 

ayrılmış sayılır.  

 



 

Rektör yan başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikler. 

 
(a) fıkrasının birinci paragrafının 
ESKİ hali  

(a) fıkrasının birinci 
paragrafının YENİ hali 

 

Devlet üniversitelerinde rektör 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

önerilecek, profesör olarak en az üç yıl 

görev yapmış üç aday arasından 

Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık 

sürede önerilenlerden birisinin 

atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar 

gösterilmemesi halinde 

Cumhurbaşkanınca doğrudan atama 

yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. 

Süresi sona erenler aynı yöntemle 

yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet 

üniversitesinde iki dönemden fazla 

rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite 

veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel 

kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan 

üniversitelerde rektör, mütevelli 

heyetinin Yükseköğretim Kuruluna 

teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun 

olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı 

tarafından atanır. 

 

Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, 
Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan 
üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi 
üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. 

 

Yabancı uyruklu öğretim elemanları yan başlıklı 34 üncü maddesinde yapılan 

değişiklikler. 

 

İkinci fıkranın ESKİ hali  İkinci fıkranın YENİ hali  

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının 

bu şekilde atanmaları veya 

görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu 

kararını gerektiren hükümlerine tabi 

olmadan, Yükseköğretim Kurulunca 

verilecek ön izni müteakip Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak 

çalışma izni neticesinde ilgili 

üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.  

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde 

atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun Cumhurbaşkanı kararını 

gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim 

Kurulunca verilecek ön izni müteakip Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izni 

neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.  

 

 

Çalışma Esasları yan başlıklı 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

Altıncı fıkranın ESKİ hali  Altıncı fıkranın YENİ hali  

NOT: Bu Fıkra Sözleşmeli öğretim üyesi istihdamını 
düzenlemekte olup fıkra metninden sadece 
değişikliğin yapıldığı cümle alıntılanmıştır. 
“Bu kişiler rektör, dekan, enstitü, 

yüksekokul, uygulama ve araştırma 

merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu 

ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim 

ve bilim dalı başkanı ve başhekim 

olamaz; bunların yardımcılıklarında 

bulunamaz ve benzeri idari görev 

alamaz; akademik birim yöneticiliği ve 

rektörlük seçimlerinde oy kullanamaz.” 

NOT: Bu Fıkra Sözleşmeli öğretim üyesi istihdamını düzenlemekte olup fıkra 
metninden sadece değişikliğin yapıldığı cümle alıntılanmıştır. 
“Bu kişiler rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve 

araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul 

üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve 

başhekim olamaz; bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve 

benzeri idari görev alamaz; akademik birim yöneticiliği 

seçimlerinde oy kullanamaz.” 

 

 



 

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirme yan başlıklı 39 uncu maddesinde yapılan 

değişiklikler. 

 

İkinci fıkranın ESKİ hali  İkinci fıkranın YENİ hali  

Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu 

Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan 

yurt dışına gönderilme halleri dışında 

mesleklerine ait hizmetlerde 

yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini 

artırmak veya staj yapmak için 

Yükseköğretim Kurulunun teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca 

üniversiteler itibariyle bir yılı 

geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek 

kontenjan ve süreler dahilinde yurt 

dışına gönderilebilecekleri gibi aynı 

amaçlarla dış burslara dayanılarak da 

gönderilebilirler.  

 

Not: Fıkranın devam cümleleri alıntılanmamıştır. 

Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu Kanunun 33 üncü 

maddesinde sayılan yurt dışına gönderilme halleri dışında 

mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, 

bilgilerini artırmak veya staj yapmak için 

Cumhurbaşkanınca üniversiteler itibariyle bir yılı 

geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve süreler 

dahilinde yurt dışına gönderilebilecekleri gibi aynı amaçlarla 

dış burslara dayanılarak da gönderilebilirler.  

 

Not: Fıkranın devam cümleleri alıntılanmamıştır. 

 

 

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri yan 

başlıklı 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

(b) fıkranın ESKİ hali  (b) fıkranın YENİ hali  

Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve 
uzaktan öğretim için Yükseköğretim 
Kurulu tarafından hesaplanan cari 
hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından 
karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından 
karşılanacak katkı payları ve öğrenim 
ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve 
esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim 
Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirlenir. Öğrenci katkı payı 
veya öğrenim ücretinden muaf 
tutulacaklar ile yabancı uyruklu 
öğrencilerden alınacak asgari öğrenim 
ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu 
kararıyla belirlenir.  
 

Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim 
için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari 
hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak 
kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve 
öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 
her yıl haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanınca 
belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden 
muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden 
alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı 
Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.  
 

 

(ğ) fıkranın ESKİ hali  (ğ) fıkranın YENİ hali  

İkinci öğretimde alınacak öğrenim 

ücreti, öğrenci cari hizmet maliyetinin 

yarısından az olamaz. İkinci öğretimde 

alınacak ücretlerin Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek miktarı öğrencilerin başta 

beslenme olmak üzere barınma, sağlık, 

spor, kültür ve diğer sosyal 

hizmetlerinde kullanılır.  
 

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücreti, öğrenci cari 
hizmet maliyetinin yarısından az olamaz. İkinci 
öğretimde alınacak ücretlerin Cumhurbaşkanınca 
belirlenecek miktarı öğrencilerin başta beslenme olmak 
üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal 
hizmetlerinde kullanılır.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mali Kolaylıklar yan başlıklı 56 uncu maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

Birinci fıkranın (b) bendinin 

(ikinci paragraf) ESKİ hali  

Birinci fıkranın (b) bendinin 

(ikinci paragraf) YENİ hali 

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından üniversitelere, yüksek 

teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az 

dörtte üçünü münhasıran devlet 

üniversitelerinin faaliyetlerinin devam 

ettirilmesi ve desteklenmesini amaç 

edinmek üzere kurulan ve fiilen bu 

çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınanlara makbuz karşılığında yapılan 

bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Kanunları hükümlerine göre yıllık 

beyanname ile bildirilecek gelirden ve 

kurum kazancından indirilebilir. Bu 

hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 
 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 
üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin 
en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin 
faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini 
amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede 
faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan 
bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları 
hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek 
gelirden ve kurum kazancından indirilebilir. Bu hükmün 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
 

 

 

Kurumlara Dönüş yan başlıklı 60 ıncı maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

(a) fıkrasının ESKİ hali  (a) fıkrasının YENİ hali  

Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan 
sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama 
Organı Üyeliğine seçilenler, bu 
görevlerde geçirdikleri süreler hesaba 
katılmak ve buna göre aylık dereceleri 
yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını 
kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak 
şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun 
hükümlerine göre ayrıldıkları 
yükseköğretim kurumuna kadro koşulu 
aranmaksızın dönerler. 
 

Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 
Cumhurbaşkanı yardımcılığına, bakanlığa veya Yasama 
Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri 
süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri 
yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile 
ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları 
halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları 
yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın 
dönerler. 
 

 

Ek 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler. 
 

Birinci fıkranın ESKİ hali  Birinci fıkranın YENİ hali  

Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak 

şartıyla ve mali ve idari hususlar dışında, 

akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının 

sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu 

Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak 

kaydıyla, Yükseköğretim kurumları veya 

bunlara bağlı birimlerden birini veya birden 

fazlasını ya da bir üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, 

ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda 

yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, 

bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak 

şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. Bu 

meslek yüksekokulu, kamu tüzel kişiliğini 

haiz olup, Yükseköğretim Kurulunun görüşü 

alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. 

Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslek 

ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim 

duyulması esastır. 

Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve 
mali ve idari hususlar dışında, akademik çalışmalar, 
öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere 
uymak kaydıyla, Yükseköğretim kurumları veya bunlara 
bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı 
olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun 
hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek 
yüksekokulu kurabilir. Bu meslek yüksekokulu, kamu 
tüzel kişiliğini haiz olup, Cumhurbaşkanı kararı ile 
kurulur. Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslek ve 
teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır. 



 

 

Ek 11 inci maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

 

Üçüncü fıkranın ESKİ hali  Üçüncü fıkranın YENİ hali  

Yapılan denetimler sonucu faaliyet 

izninin kaldırılmasını gerektiren 

durumlar tespit edilen vakıf 

yükseköğretim kurumları ile kurucu 

vakıflarına kayyım atanan vakıf 

yükseköğretim kurumlarının faaliyet 

izni, Yükseköğretim Kurulunun teklifi 

ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 

kaldırılır. Bu durum, ilgili vakıf 

yükseköğretim kurumunun kuruluş 

kanununun yürürlükten kaldırılmasının 

sağlanması için Yükseköğretim Kurulu 

tarafından Millî Eğitim Bakanlığına 

bildirilir. Bu şekilde faaliyet izni 

kaldırılan vakıf yükseköğretim 

kurumlarında kayıtlı öğrenciler 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

garantör üniversiteye veya belirlenecek 

bir Devlet üniversitesine intikal ettirilir. 
 

Yapılan denetimler sonucu faaliyet izninin kaldırılmasını 
gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yükseköğretim 
kurumları ile kurucu vakıflarına kayyım atanan vakıf 
yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, 
Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılır. Bu durum, ilgili 
vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş kanununun 
yürürlükten kaldırılmasının sağlanması için 
Yükseköğretim Kurulu tarafından Millî Eğitim 
Bakanlığına bildirilir. Bu şekilde faaliyet izni kaldırılan 
vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler 
Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversiteye 
veya belirlenecek bir Devlet üniversitesine intikal 
ettirilir. 
 

 
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu yan başlıklı 

Ek 35 inci maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

Sekizinci fıkranın ESKİ hali  Sekizinci fıkranın YENİ hali  

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı 

ve Başkan Yardımcısı sürekli görev 

yaparlar ve bu görevlerde bulundukları 

sürece kurumlarından aylıksız izinli 

sayılırlar; görev süreleri bittiğinde veya 

süresinden önce ayrıldıklarında başka bir 

işleme gerek kalmaksızın görevlerine 

geri dönerler. Görev sürelerinin bitimini 

müteakip asli görevlerine başladıkları 

tarihi takip eden ay başından itibaren asli 

kadrolarına ilişkin aylıklarını almaya 

başlarlar. Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Başkanı ve Başkan Yardımcısı, görevleri 

süresince, Bakanlar Kurulunca verilecek 

geçici görevler dışında herhangi bir 

kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda 

ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, görev 

alamazlar. 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı ve Başkan 

Yardımcısı sürekli görev yaparlar ve bu görevlerde 

bulundukları sürece kurumlarından aylıksız izinli 

sayılırlar; görev süreleri bittiğinde veya süresinden önce 

ayrıldıklarında başka bir işleme gerek kalmaksızın 

görevlerine geri dönerler. Görev sürelerinin bitimini 

müteakip asli görevlerine başladıkları tarihi takip eden 

ay başından itibaren asli kadrolarına ilişkin aylıklarını 

almaya başlarlar. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı 

ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, 

Cumhurbaşkanınca verilecek geçici görevler dışında 

herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda 

ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, görev alamazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ek 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikler. 

 

Birinci fıkrasının ESKİ hali  Birinci fıkrasının YENİ hali  

Türkiye’deki Devlet üniversiteleri, 

Türkiye Maarif Vakfının önerisi, 

Yükseköğretim Kurulunun olumlu 

görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla 

yurtdışında akademik birimler ve bu 

kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler 

kurabilir. Bu maddenin uygulanmasıyla 

ilgili usul ve esaslar Dışişleri Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı ve Türkiye Maarif 

Vakfının görüşleri alınarak 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
 

Türkiye’deki Devlet üniversiteleri, Cumhurbaşkanı 
kararıyla yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda 
ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilir. Bu maddenin 
uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Cumhurbaşkanı 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
 

 


