Tartışma

15 TEMMUZ DARBE KALKIŞMASI FIRSATÇILIĞI VE
“YENİ YÖK” SİSTEMİ
Opportunism of 15th of July coup attempt and New System of Council of
Higher Education
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I. SUNUŞ:
15 Temmuz 2016, siyasal tarihimizde, başarısızlığa mahkumluğu daha baştan
belli olan bir silahlı kalkışma hareketi olarak yer bulmuştur. Bazılarınca
“yararlı salaklar” olarak tanımlananlarca gerçekleştirilen bu kalkışma, bazı
çevrelerce “denetimli kalkışma” olarak değerlendirilmektedir. Başlangıcından
başlayarak “karanlık noktaları” bulunan bu kalkışma, geçen her gün eklenen
karanlık noktalarla, karmaşık bir görünüm kazanmaktadır.
Çok partili dönemden 15 Temmuz Kalkışması’na kadar siyasete yapılan askeri
karışımlar, darbeler ve kalkışmalar, başarılı olduğunda yapanlarına, önemli
kazanımlar sağlamıştır. Başarısız olduğunda ise, Albay Aydemir Kalkışmaları
gibi, yapanlarına fatura edilmiştir. Ancak, karışma, kalkışma ve darbelerin
doğrudan muhataplarından hiçbiri, kalkışma ve darbeleri “Allahın lütfu”
olarak tanımlamamıştır.
İlk kez, 15 Temmuz Kalkışması, muhataplarınca (bunu güya mağdurları
olarak da okuyabilirsiniz) “Allahın lütfu” olarak kutsanmış ve Türkiye’deki
siyasal rejimin baştan aşağı değiştirilmesinin fırsatı olarak kullanılmıştır.
20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ve KHK ile yönetme, “sivil darbe”
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olarak tanımlanmıştır. Amacım, burada 15 ya da 20 Temmuz kalkışma ve
darbesini değerlendirmek olmayıp, bu kalkışma ve darbeden yararlanarak,
üniversitelerde uygulamaya konulan yargısız infazlara dayalı olarak
yapılan ayıklama ile 12 Eylül hukukunu aratırcasına, üniversiteleri “AKP
Genel Başkanının şahsında tek adamın keyfine” terk eden değişimleri,
uygulamaya sokulan Yasa ve KHK ile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasındaki
değiştirmeler üzerinden okumaktır.
“2547 Sayılı Yasa”, örneğin 1402 Sayılı Yasa gibi, bir dönemi simgeler. 1402
Sayılı Yasa, 12 Eylül Faşizminin, kamu kesimi çalışanlarını sürgün etmek
ya da mesleklerinden kopartmak amacı ile kullanılmıştır. Ve bu yasaya konu
olana kimseler kendilerini, “1402”lik olarak tanımlayarak bundan övünç
duyarlar. Çünkü yeniden yapılanmaya direnmişler, teslim olmamışlardır. 6
Kasım 1981’de yürürlük kazanan 2547 Sayılı Yasa da, 12 Eylül Faşizmini
yükseköğretim kurumlarında kurallaştıran ve kurumlaştıran yapıyı
çağrıştırmaktadır.
12 Eylül Faşizmi tarafından kurallaştırılan ve kurumlaştırılan YÖK Sistemi,
2000’li yıllara kadar, akademiya topluluğunun savaşımı ile uzun uğraşlar
sonucu olumlu değişimler göstermiş ve katılımcılık yolunda oldukça mesafe
alınmıştır.
20 Temmuz 2016‘da ilan edilen OHAL’den, 01.01.2018 tarihleri arasında
YÖK Sisteminde, 6 yasa ve 6 KHK ile değişiklikler ve eklemeler
yapılmıştır. 6 KHK nin, 671 ve 674 Sayılı olanları, 6757 ve 6758 Sayılı
yasalara dönüştürülmüştür. Yürürlükte olan 676, 678, 690 ve 694 sayılı
KHK’ler, Anayasaya aykırı olmasına karşın TBMM’nde görüşülerek, yasaya
dönüştürülmemiş bulunmaktadır.
6 Kasım 1981’de yürürlük kazanan 2547 Sayılı Yasa, 66 asıl, 39 ek ve 74
geçici olmak üzere toplamda 179 maddeden oluşmaktadır. 13 Ağustos 2016
- 01.01.2018 döneminde 2547 Sayılı Yasanın 26 asıl maddesinde değişiklik
yapılmış, 13 ek ve 4 geçici madde eklenmiştir. Bunların içeriklerini, KHK ve
Yasa başlıkları altında, aşağıda aktarmaktayım. Sistemde önemli değişmelere
dayanak olan değişme ve eklemeler kalın ve italik olarak gösterilmiştir.
II. KHK İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
1. 671 Sayılı KHK İle Yapılan Değişme
17.08.2016 günlü 671 No.lu KHK ile 2547 S.Y.’nın Geçici 55. maddesi
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değiştirilerek, yaş sınırlamasından ötürü 72 olan emeklilik yaşı, 75 olarak
değiştirilmiş; geçici maddenin süresi ise, 2016’dan 2020’ye kadar uzatılmıştır.
2. 674 Sayılı KHK (6758 Sayılı Yasaya Dönüştürülmüştür) İle Eklenen
Madde
01.09.2016 gün ve 674 No.lu KHK ile “EK Madde 30” eklenmiştir.:
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“EK MADDE 30- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü
maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda
bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50’nci
maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş
sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu
şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin
(a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet
yükümlülükleri kaldırılır. 35’inci madde uyarınca başka bir üniversitede
ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi
üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin
atamaları iptal edilir.”
3. 676 Sayılı KHK İle Yapılan Değişmeler:
24.10.2016 gün ve 676 No.lu KHK ile; 2547 S.Y.’nın 8 ve 13’üncü maddeleri
değiştirilmiş, “Geçici Madde 72” olarak da bir madde eklenmiştir. Bunlar;
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8’inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Genelkurmay
Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde, aynı maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı maddenin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının birinci
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından profesörler ve bakanlık merkez
teşkilatlarında en az on yıl müfettiş veya denetçi olarak çalışanlar arasından
önerilecek onbeş üyeden,”
“Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri boyunca üyelerin kurumlarıyla
ilişikleri kesilir. Üyelerin yaş haddi, öğretim üyelerinde olduğu gibidir.”
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2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“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.”
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 72- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim
Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olanlardan üç yılını
tamamlayanların görevleri kendiliğinden sona erer.”
4. 678 Sayılı KHK İle Yapılan Değişmeler:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11’inci maddesinin onuncu
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Mahkeme tarafından kayyım atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.”
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 73- Ek 11’inci maddenin onuncu fıkrasının yürürlüğe
girdiği tarihten önce faaliyet izni geçici olarak durdurulan vakıf
yükseköğretim kurumları ve bu kurumların kurucu vakıfları hakkında da
aynı fıkra hükümleri uygulanır.”
5. 690 Sayılı KHK İle Yapılan Değişmeler ve Eklemeler:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 64’üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Rektör, yıllık iznini ve yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim
Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar.”
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 31 – Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yurtdışındaki
yükseköğretim kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların
eğitimlerine ilişkin olarak almış oldukları diploma ve derecelerin denklik
işlemleri yapılmaz ve bu hususta başlamış olan işlemler tamamlanmaz.”
6. 694 Sayılı KHK İle Yapılan Değişmeler:
25.08.2017 günlü KHK ile, 2547 S.Y.’nın 2. Maddesi değiştirilmiş, ve Ek
Madde 38 eklenmiştir.
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2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 2’nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
gibi değiştirilmiştir:
“Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim
kurumlarıyla ilgili özel kanun hükümleri saklıdır”.
2547 Sayılı Yasaya aşağıdaki ek madde eklenmiştir:
“EK MADDE 39 – Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri, Türkiye Maarif
Vakfının önerisi, Yükseköğretim Kurulu’nun 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 YÖK tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.
III. YASALARLA YAPILAN DEĞİŞTİRMELER VE EKLEMELER:
1. 6735 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişmeler:
13.08.2016 günü yürürlük kazanan Yasa ile; 2547 Sayılı Yasada, “Yabancı
Uyruklu Öğretim Elemanları” başlığını taşıyan 34. Maddeye, yapılan ekleme
ile; “çalışma ön izni, iki ay içinde İçişleri Bakanlığından alınacak olumlu
görüşe bağlı” kılınmıştır.
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2. 6745 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişme ve Eklemeler:
07.09.2016’da yürürlük kazanan Yasa ile; 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 13’üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü paragrafının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü paragrafında yer alan “beş
yıl için” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
“Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı
profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı
olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer.”
2547 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, ek 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
“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.
Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarının malvarlığı,
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun resmî tasfiye
hükümlerine göre tasfiye edilir. Resmî tasfiye süreci Yükseköğretim Kurulu
tarafından başlatılır. Yetkili ve görevli mahkemece Maliye Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulunun birer temsilcisi tasfiye memuru olarak atanır. Tasfiye
giderleri, tasfiye olunan vakıf yükseköğretim kurumunun malvarlığından
karşılanır. Tasfiye işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tasfiye memurları yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine açıkça
aykırı davrandıklarının ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi dışında malî
ve idarî yönden sorumlu tutulamazlar.
Tasfiye süresince vakıf yükseköğretim kurumu aleyhine ihtiyati tedbir ve
ihtiyati haciz kararı verilemez, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz dâhil her türlü
icra takibatı durur ve yeni icra takibi yapılamaz. Varsa vakıf yükseköğretim
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kurumu hesaplarına konulan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hacizler ile blokeler
kalkar. Tasfiye süresi boyunca zaman aşımı süresi işlemez.
Tasfiye sonucunda kalan malvarlığı kurucu vakfa geçer.
Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumları faaliyet izni kaldırılan
vakıf yükseköğretim kurumunun borçlarından dolayı sorumlu tutulamaz.
Kurucu vakıflarına kayyım tayin edilen veya faaliyet izni kaldırılan
vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet başkanı ve üyeleri ile tüm
yöneticilerinin görevleri kendiliğinden sona erer. Bu vakıf yükseköğretim
kurumunda çalışmakta olan akademik ve diğer personelin hizmet sözleşmeleri
hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
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Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması
hâlinde durdurulma süresince, kurumun idaresi, eğitim ve öğretimi sürdürmek
veya tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulunca garantör üniversiteye
veya belirlenecek bir Devlet yükseköğretim kurumuna verilir. Bu vakıf
yükseköğretim kurumunun kurucu vakfının yönetim organı başkan ve üyeleri
ile vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet başkanı, üyeleri ve tüm
yöneticilerinin görevleri, faaliyet izninin geçici olarak durdurulması kararı ile
birlikte sona erer. Bu kurucu vakfa, Yükseköğretim Kurulu ile birlikte Vakıflar
Genel Müdürlüğünün talebi üzerine yetkili mahkeme tarafından kayyım atanır.
Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca vakıf yükseköğretim
kurumu aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemez, ihtiyati
tedbir ve ihtiyati haciz dâhil her türlü icra takibatı durur ve yeni icra takibi
yapılamaz. Varsa vakıf yükseköğretim kurumu hesaplarına konulan ihtiyati
tedbir, ihtiyati haciz, hacizler ile blokeler kalkar. Faaliyet izninin geçici olarak
durdurulması süresi boyunca zamanaşımı süresi işlemez.
Bu madde kapsamına giren vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim
ücretlerinin belirlenmesine, öğrencilerin nakline, eğitim öğretimin ve diğer
işlemlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin her türlü tedbirleri almaya ve
düzenleme yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, gerektiğinde
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşünü alarak Yükseköğretim
Kurulu yetkilidir.”
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3. 6757 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişme ve Eklemeler:
24.11.2016’da yürürlük kazanan Yasa ile; 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun geçici 55’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmişiki”
ibaresi “yetmişbeş” şeklinde ve “2016” ibaresi “2020” şeklinde değiştirilmiştir.
4. 6764 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişme ve Eklemeler:
09.12.2016‘da yürürlük kazanan Yasa ile; 2547 sayılı Kanunun 45’inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans
programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu
fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak puan eklenir.”
2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki
şekilde;
(c) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “ileri sürülen suçlar hakkında”
ibaresi “ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme
başlatılabilir, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi
ya da doğrudan soruşturma başlatılması hâlinde” şeklinde ve aynı fıkranın
(2) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “üniversite” ibaresi “Devlet
ve vakıf yükseköğretim kurumu” şeklinde değiştirilmiştir.
“a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız
vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve 53/Ç maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının;
rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız
vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul
müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama
araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma
merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de
bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.
b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur
ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama,
aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya
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birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve
kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.
(1) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu
görevlileri için uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında
yerine getirmemek.
b) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.
c) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda
destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını
belirtmemek.
(2) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu
görevlileri için kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
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a) Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz
olarak zamanında yerine getirmemek.
b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders
vermek.
c) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak,
yırtmak veya tahrif etmek.
d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri
kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya
kullandırmak.
e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.
f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.
g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser
sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla
paylaşmak.
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h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum
araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma
bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen
verileri yayımlamak.
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması
gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
j) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair
hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile
ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri
bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
l) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel
araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.
m) İçeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları
kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
n) Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak
veya siyasi parti propagandası yapmak.
(3) Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında
brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya
mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 657 sayılı
Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri
için aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının
organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı
halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak
maksadıyla dışarı yaymak.
b) Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine
ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri
vermemek.
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c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.
d) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve
bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin
gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları,
imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.
f) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar
olarak sunmak.
g) Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak
şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla
sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde
ayrı yayınlar olarak sunmak.
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h) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya
olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun
olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini
sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde
nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
ı) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.
j) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir
kısmına kasten girmek veya orada kalmak.
(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme:
Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin,
fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf
yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay
süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesidir. 657 sayılı
Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri
için kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek
veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak,
kullandırmak.
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b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak
her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden
veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.
c) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal
eyleminde bulunmak.
d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav
gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri,
öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına
engel olmak; öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya
zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.
e) Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları,
personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında
gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları
olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.
f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle
kişilere zarar vermek.
g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş
verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri
tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri
kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların
çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya
şekillendirmek.
h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya
zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
ı) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.
(5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha
atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite
öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının özgün
fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun
biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir.
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(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf
yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha
atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. 657 sayılı Kanundaki
fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kamu
görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek.
b) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya
öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.
c) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik
ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
d) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı
maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek,
kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.
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e) Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek,
kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.
f) Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya
bozmak.”
2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Disiplin soruşturması ve savunma hakkı:
MADDE 53/A- Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen
disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin
amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin
amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış
soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma
ile birleştirilir.
b) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini
gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel
araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.
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c) Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı
yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon
görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer
birimlerden soruşturmacı talep edilebilir.
d) Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının
üstünde veya onunla aynı düzeyde olmalıdır.
e) Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi hâlinde soruşturma
usulü ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenir.
f) Soruşturulanın disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve
disiplin soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının
farklı olması hâlinde disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas
alınarak yürütülür. Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak
diğer disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu
mevzuata göre belirlenir.
g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama,
ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme
yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir.
h) Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve
belgeler gecikmeksizin kendisine verilir.
ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür;
soruşturma sırasında disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka
fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin disiplin
amirine bildirir.
j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.
k) Soruşturmanın gizliliği esastır.
l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay
içinde tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise
soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri
gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak
karar verir.
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m) Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi,
hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel
olmaz. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası,
özlük dosyasında saklanır. Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe
ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları
ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim
kurumunda göreve başlaması halinde uygulanır.
n) Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması
yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına,
ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir.
Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu
durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur.
o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması,
aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel
teşkil etmez.
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Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar şunlardır:
a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkânı tanınmadan
disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az
olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir
mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır.
b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan
fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede
yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.
c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen
fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek
suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde (a) ve (b) bentlerindeki
usule göre tekrar savunma isteyebilir.
Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden
çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme,
disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla
savunma yapma hakkına sahiptir.”
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2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Görevden uzaklaştırma:
MADDE 53/B- Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim
kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi
başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim
kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel
hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin
veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilir.
Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler. Bu
sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam
etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.
Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanları ile Devlet
yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim
kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında
müdürler yetkilidir.
Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve
dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine
Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilir. Görevden uzaklaştırma
kararları atamaya yetkili amirlere bildirilir.
Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on
işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya
başlamayan, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu
olduğu durumlarda bu tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma
işlemini keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan
soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa
tabidirler.
Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve
yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma
süresi içinde kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.
Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, bunların
aylıklarının veya ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir
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ve Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışanlar bakımından görevden
uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu
sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,
üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak
ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle
değerlendirilir.
Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali
dışında görevden uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal
kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda
yetkili makam veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan
başka bir disiplin cezası verilenler ile ceza kararından evvel haklarındaki
disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine
veya tedbir süresinin dolması hâlinde derhal göreve iade edilirler.
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Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı
hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilir.”
2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Zamanaşımı:
MADDE 53/C- Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin
durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarında bir ay
içinde,
b) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma
cezasında altı ay içinde,
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması
açılamaz.
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren
iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil
açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.
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Bilimsel bir eserin akademik atama ve terfilerde kullanılması ya da kısmen
veya tamamen yeniden yayımlanması hâlinde ikinci fıkrada belirtilen
zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.
Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın idareye
ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde,
zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması hâlinde
en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin
cezası tesis edilebilir.”
2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Disiplin cezası verme yetkisi:
MADDE 53/Ç- Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:
a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından,
rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında
Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir.
b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
veya birden fazla ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu
birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.
c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma
cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu
kararıyla verilir.
d) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar
hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin
durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim
mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek
Disiplin Kurulu kararıyla verilir.
e) Aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması
veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden ve
kamu görevinden çıkarma cezaları gerektiren fiillerle ilgili olarak
öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı
disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilir. Bu kapsamda
yapılan soruşturmalar sonucunda verilecek cezalar Yüksek Disiplin
Kurulunca verilir.
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Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun
tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir,
soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir,
hafifletebilir veya reddedebilir. Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde
ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine uygun olarak en
geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.
Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez.
Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her
türlü evrakı incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her türlü incelemeyi
yaptırmaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye,
keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.”
2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler:
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MADDE 53/D- Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin
birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde bu suçlardan en ağır cezayı
gerektiren disiplin cezası verilir.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük
dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır
ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz
edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir.
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla
affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır
cezalar tekerrüre esas alınmaz.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya
başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza
uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme
cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu
görevinden çıkarma cezasıdır. Kamu görevinden çıkarma cezasına bir
alt ceza uygulanması gereken hallerde ise alt ceza kademe ilerlemesinin
durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasıdır.
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Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik
ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline
benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.
Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe
ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt
aylıklarının 1/4’ü ila 1/2’si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır.
Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden
çıkarma cezası verilir.
Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten kesme
cezası ile kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten
kesme cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.
Disiplin cezaları üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden
çıkarma cezası tüm yükseköğretim kurumlarına, kamu görevinden çıkarma
cezası ise ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin
durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş yıl
boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek
yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, anasanat dalı
başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, daire başkanı dengi ve üstü
kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu
görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden sona erer ve durum ilgili
mercilere derhal bildirilir.”
2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Disiplin kurullarının teşekkülü:
MADDE 53/E- Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.
Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu
üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye
başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda
disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında
dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul
üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim
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üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi
bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.
Yükseköğretim Kurulu personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin
başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile Personel, Strateji Geliştirme, İdari ve
Mali İşler Daire başkanlarından teşekkül eder.
Üniversitelerarası Kurul personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin
başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşavirinden teşekkül
eder.
Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle ilgili
hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle
ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili
hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.
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Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin
kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların
görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar.
Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik
üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından
belirlenen üyelerce tamamlanır.”
2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“İtiraz:
MADDE 53/F- Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar
şunlardır:
a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu
birimin disiplin kuruluna, dekanlar için üniversite disiplin kuruluna,
rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek
Disiplin Kuruluna yapılabilir.
b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
veya birden fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli
olduğu üniversite disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında
görev yapan personel için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.
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İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.
İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir.
İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi
halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri
veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç
ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.”
2547 sayılı Kanuna 53’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Özlük dosyasında saklama:
MADDE 53/G- Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.
Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, aylıktan
veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla
ücretten kesme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya
yetkili amire başvurularak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından
silinmesi talep edilebilir. İlgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları,
isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine getirilir.”
2547 sayılı Kanunun 65’inci maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“(14) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının oluşumu, görevleri ve
çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar.”
5. 7033. Sayılı Yasa İle Yapılan Değişme ve Eklemeler:
01.07.2017 ve 01.01.2018 günü yürürlük kazanan Yasa ile; 4/11/1981 tarihli
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“(4) Yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalar yapmak
ve bu konuda karar vermek.”
2547 sayılı Kanunun 30’uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Geçici 55’inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, yaş
haddini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup sözleşme tarihi itibarıyla
öğretim üyesi kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca
Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:60 Güz / Autumn: 2017 Sayfa / Pages: 80-112

101

15 Temmuz Darbe Kalkışması Fırsatçılığı ve “YENİ YÖK” Sistemi

belirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenler,
yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren, yetmiş beş yaşını
geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer
yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bunlarla, net tutarı, en son
bulundukları kadroları için öngörülmüş olan gösterge, ek gösterge, taban ve
kıdem aylıkları, üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim öğretim
ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve görev tazminatları ve 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesinde belirlenmiş olan
ek ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca vergi ve diğer kesintiler
yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret üzerinden
sözleşme yapılır. Bunların sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi önceki kadro
unvanları esas alınmak suretiyle devam ettirilir. Öğretim üyelerinin tabi
olduğu yasak, ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler bu şekilde
çalıştırılanlar hakkında da uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenir.”
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2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“l. Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci
başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu
amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir. Eğitim desteğinin
tutarı ve kullanımı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”
2547 sayılı Kanunun 58’inci maddesinin (b) fıkrasına aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.
“Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullandırılmasında, proje
kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki
öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine
Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın
belirlenecek miktarlarda burs verilir. Bu bursun verilmesine ilişkin usul ve
esaslar bu fıkra uyarınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
2547 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendinin ikinci
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
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“Teknoloji transfer ofisi
EK MADDE 32 – Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili
olarak kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan
buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya
aktarmak üzere, Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla,
yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla sermaye şirketi
statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilirler.
Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya
döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.
Ofiste 4857 sayılı Kanuna tabi olarak işçi statüsünde personel istihdam edilir
ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir. Ofis
faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları yükseköğretim
kurumlarının izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.
Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde
edecekleri gelirleri, üniversite döner sermaye işletmesine yatırılmak zorunda
değildir. Bunlara kendi yükseköğretim kurumlarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.
Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir
ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan,
önceki görevleri sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut
iştirakçi sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden on beş gün
içerisinde talepte bulunmaları hâlinde; aylıksız izinli sayıldıkları ve buralarda
çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi
devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen
sigorta primine esas kazanç unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya
ilişkin olarak hesaplanacak sigorta primi çalışan hissesi ile genel sağlık
sigortası primi çalışan hissesi tutarı kendilerince, sigorta primi işveren
hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hisseleri görev yaptıkları
işverenleri tarafından,
b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamında iştirakçi
sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen emekli keseneğine
esas aylık unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak
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hesaplanacak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile genel
sağlık sigortası primlerinin tamamı görev yaptıkları işverenleri
tarafından ödenir. Prim ödeme yükümlülüğü görevlendirildikleri
işverene aittir. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler
önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine
esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının
tespitinde dikkate alınır. Bunlara aylıksız izin dönemindeki söz konusu
çalışma süreleri için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı
ödenmez ve bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.
Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler hakkında 8/9/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Ofisin teşkili, görevleri,
yönetimi, yükseköğretim kurumuyla ilişkisi ile çalışma usul ve esasları ve
tasfiyesine ilişkin hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
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Bu Kanunun 36’ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı
hükümleri uygulanmaz.
Ücretli araştırma izni
Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl
çalışan öğretim üyelerine, yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge
niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin
aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla ilgili üniversite
yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı
değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli
izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten
itibaren asgari altı yıl süreyle bir Devlet yükseköğretim kurumunda görev
yapması gerekir.
Doktora sonrası araştırmacı istihdamı
EK MADDE 34 – Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma
merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde
bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere
yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve
veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi
yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile giderleri döner sermaye
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gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaktan karşılanmak
üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir. Bu
kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun
dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %5’i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca
istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden
birine geçiş hakkı vermez.
Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, sözleşme örneği,
sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 40.000
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Bunlara, diğer mevzuatta aksine hüküm bulunsa dahi, bu maddede öngörülen
ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu
hususta hüküm konulamaz.
Mali ve sosyal haklar dışında kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge proje
hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi olduğu
hükümler uygulanır.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi, yükseköğretim kurumlarının
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite
güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının
yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerir.
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile
idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite
standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi,
akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının
yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere idari ve mali özerkliğe sahip,
kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu
kurulmuştur.
Yükseköğretim Kalite Kurulu;
a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç,
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç,
c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir,
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ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,
d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,
f) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,
ğ) Öğrenci temsilcisi bir,
üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.
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Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen
üyeler, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan,
yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve
geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı alanlardaki
öğretim üyeleri arasından seçilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen
üyenin yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, yükseköğretimin
yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları
konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarında en az on yıl görev yapmış öğretim üyesi şartlarını taşıması gerekir.
Öğrenci temsilcisi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenecek ilke
ve esaslar dâhilinde belirlenir. Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin 657
sayılı Kanunun 48’inci maddesi sayılan genel şartları taşıması gerekir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu, üyeleri arasından salt çoğunlukla Başkan ve
Başkan Yardımcısı seçer.
Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinden öğrenci temsilcisinin görev süresi
bir yıl, diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. İki dönemden fazla üyelik
yapılamaz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile
toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
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
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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 Kurulunun teşkilatı, Kalite Kurulu ile Genel
Sekreterlikten oluşur. Genel Sekreterlik; kurumsal dış değerlendirme ve dış
değerlendirme kuruluşları tescil birimi, tanıtım ve paydaş ilişkileri birimi ve
yönetim hizmetleri biriminden oluşur.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar
b) Faaliyet gelirleri
c) Her türlü bağış ve yardımlar
ç) Diğer gelirler
Genel Sekreterlik personeli 657 sayılı Kanuna tabidir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanına Yükseköğretim Kurulu Başkan
Vekili, Başkan Yardımcısına Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri, Genel
Sekreterine Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri için mali ve sosyal haklar
kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.
Bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel
ile denk kabul edilir ve emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer
yasal kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere
tabi olmaz. Başkan ve Başkan Yardımcısı hariç Yükseköğretim Kalite Kurulu
üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı
aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.
Yükseköğretim Kurulu Üst Kuruluşları ile yükseköğretim kurumları
kadrolarında bulunan memurlar, kurumlarının muvafakati ile Yükseköğretim
Kalite Kurulu Başkanı tarafından her defasında iki yılı geçmemek üzere
Yükseköğretim Kalite Kurulunda görevlendirilebilir.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim
kurumlarında kalite güvence sistemlerinin kurulması, iç ve dış değerlendirme
süreçleri, yükseköğretim kurumlarında kurulacak kalite komisyonları, kalite
değerlendirme tescil belgesinin alınması, Genel Sekreterliğin çalışma usul
ve esasları, Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulacak birimlerin görevleri
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ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kalite
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu
EK MADDE 36 – Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu, yükseköğretim
alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi ile
buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanmasına
yönelik süreçlerde görüş ve öneride bulunmak üzere Yükseköğretim Kurulu
Başkanı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini
temsilen en az genel müdür seviyesinde görevlendirilecek yedi üyeden oluşur.
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun çalışma usul ve
esasları ile üyelerde aranacak diğer şartlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu
EK MADDE 37 – Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu;
Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında, meslek yüksekokul müdürleri
arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen bir müdür, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen en az genel müdür seviyesinde
görevlendirilen üyelerden oluşur.
Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu; meslek yüksekokulları
ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut
programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans
tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur. Meslek
Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları ile üyelerde
aranacak şartlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.
Araştırma görevlisi istihdamı
EK MADDE 38 – Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına
atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50’nci maddenin
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan
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doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20
’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların
senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan
performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına
atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına
atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt
dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde
kapsamında atananlara 35’inci maddeye göre yurt içinde başka bir
yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri
için mecburi hizmet yüklenemez.”
MADDE 19 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 74 – Yükseköğretim Kurulu, 1/1/2023 tarihine kadar
Devlet yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik
bilimleriyle sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğrenimlerinin son yılında bir
yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında,
Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle
tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitimin zorunlu kılınacağı
bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya belirli fakülte ya da
bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkilidir.
Uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının %35’i
ücret olarak ödenir. Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak üzere ihtiyaç
duyulan kaynak, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun
53’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan
tutardan Yükseköğretim Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğretim Kurulu
bütçesine gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına
aktarılmak suretiyle karşılanır. Aktarılan bu tutar, yükseköğretim kurumları
bütçesine gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle öğrencilerin hesabına ödenir.
Öğrencilerin uygulamalı eğitim süresince sigorta primleri, 5/6/1986 tarihli ve
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25’inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümlerine göre karşılanır.
Eğitimin planlanması, öğrencilerin yerleştirilmesi, takibi, kaynağın aktarımı,
bütçeleştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar ile uygulamalı eğitime ilişkin
diğer hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
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Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir.
Bu madde kapsamına giren öğrencilere aynı uygulamalı eğitim dönemi için
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12’nci
maddesi hükümleri uygulanmaz.”
2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “eğitimöğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi
uygulamaları ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
IV. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ:
Yukarıya alıntıladığım KHK ve Yasalar ile gerçekleştirilen değişikler,
eklemeleri, madde başlıkları altında sınıflama yaptığımızda, aşağıdaki durum
karşımıza çıkmaktadır:
1) Emeklilik yaşının 72’den 75’e yükseltilmesi;
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2) Yasanın 33’üncü maddesi uyarınca araştırma görevlilerinin statüsünün,
yeniden 50/d Maddesine bağlanması ve 35’inci madde uyarınca yurtiçi
ve yurtdışında eğitimde bulunanların, sürdüregeldikleri akademik
çalışmalarını bırakarak, üniversiteleri tarafından geri çağrılması ve buna
uymayanların atamalarının sonlandırılması; 2547 Sayılı Yasa, öğretim
üyeliğinin “fideliği olan asistanlık kurumu yerine, “ucube araştırma
görevliliği” kavramını ikame etmiş, bununla da yetinmeyip, bunların
istihdamını 33, 35 ve 50/d maddelerinde üç biçimde düzenlemiştir.
Bu istihdam biçimlerinden en güvencesiz olanı 50/d, rektörler
tarafından istenmeyenlerin tasfiyesini el altında tutmak ve çalışanlar
üzerine baskılama aracı olarak 50/d’yi kullanmışlar, b maddeye göre,
doktoranın tamamlanması sonrasında kapı önüne konulmalarını
sağlayan uygulamaya karşı, sendikalı araştırma görevlilerinin direnmesi
ile 33’üncü maddeye aktarılmışlardır. Yani, araştırma görevlileri, tenis
topu gibi, 50/d, 33 ve 35’inci maddelerde tanımlanan statüler arasında
savrulmuşlardır. Bunun yanı sıra, yurtiçi ya da yurtdışında lisansüstü
öğrenim yapma yolunda görevli/izinli sayılanların, bir nedene dayalı
olmaksızın geri çağrılması yetkisinin üniversite yönetimine tanınması,
insan ve mali kaynak savurganlığının kanıtını oluşturmaktadır.
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Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun yeniden düzenlenmesi ve
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi yerine, Milli Savunma Bakanlığı
temsilcisine yer verilmesi;
3) Rektör aday adaylarının belirlenmesi yönteminden vazgeçilerek,
öğretim üyelerinin bu alanda varolan aday adaylarını sıralama hak
ve yetkisi kaldırılarak, atamaları, doğrudan ya da dolaylı olarak
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan YÖK önerisi ve Cumhurbaşkanının
atamasına dönüştürülmüştür. Yanısıra, Anayasanın 130 uncu maddesinin
son paragrafında yer alan ve vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim
kurumlarını, mali ve yönetim özerkliğine sahip kurumlar olarak
tanımlaması ortada iken, bu üniversitelerin kendi yöneticisini belirleme
hakkı elinden alınmıştır. Yürürlükte olan EK Madde 5’de,“Vakıf
yükseköğretim kurumlarının yöneticileri (rektör, dekan, yüksekokul
müdürü) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak
mütevelli heyet tarafından atanır” hükmü durmaktadır. KHK ile
yapılan değişiklik, Mütevelli Heyeti, öneren, YÖK’ün olumlu görüşü
ve Cumhurbaşkanının onaması ile atama yöntemini getirmiştir. Bu
iki madde, birisi 13 üncü, ötekisi Ek Madde 5 olarak aynı yasada yer
almaktadır.
Anayasaya aykırı olan, ancak OHAL fırsatçılığından yararlanılarak
KHK ile yapılan bu düzenlemeyi, AYM’nin “KHK’leri denetleme
yetkim yok” demesi nedeni ile yargı denetimine götürmek de mümkün
değildir. Yanısıra, 2547 S.Y.’nın 13’üncü maddesi ile yürürlükteki
Ek Madde 2 ile de çatışmaktadır. Çünkü, Ek Madde 2, Anayasanın
130’uncu maddesi son paragrafına uygun olarak, vakıf üniversitelere
yönetsel ve mali alanlarda özerklik tanımaktadır. Şimdi 2547 Sayılı
Yasada, 13 ve Ek Madde 2 yan yana durmaktadır.
676 Sayılı KHK ile yaratılan bir başka karmaşa, 13 ve yürürlükte
bulunun Ek Madde 5’de karşımıza çıkmaktadır. KHK ile 13’üncü
maddede yapılan değişikli ile rektör üniversitenin tüzel kişiliğinin
temsilcisi olarak tanımlamaktadır. Buna karşılık, yürürlükte olan Ek
Madde 5’de, “Mütevelli Heyet vakıf yükseköğretim kurumunun
tüzelkişiliğini temsil eder ” hükmü durmaktadır.
4) 678 Sayılı KHK ile; vakıf üniversitelerinin kurucu vakıfları ile faaliyet
izni geçici olarak durdurulan vakıf yükseköğretim kurumları ve bu
kurumların kurucu vakıfların yönetimi, mahkeme tarafından kayyım
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atanıncaya kadar, Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. Yürürlükte
olan 2547 Sayılı Yasanın hükümleri ile KHK ile getirilen düzenlemeler,
birbiri ile çelişmektedir.
5) 690 Sayılı KHK ile Yasaya eklenen Ek Madde 31, kimi yurtdışı
yükseköğretim kurumlarından mezun olanların almış oldukları
diploma ve derecelerin denklik işlemleri bloke edilmektedir. Daha
önceleri, ülkenin Cumhurbaşkanı, devlet görevlileri tarafından refere
edilen, desteklenen kurumlar üzerinden, 15 Temmuz öncesindekilerin
de cezalandırılmasını hukuk devleti ilkeleri ile bağdaştırmak mümkün
değildir.
6) 694 Sayılı KHK ile yabancı uyrukluların öğretim üyesi olarak
çalıştırılmasında, İçişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü kurallaştırılmıştır.
Yanısıra, yurtdışında akademik birimlerin kurulması koşulları
düzenlenmiştir.
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Yasa ile yapılan değişikler, eklenen ek madde ve geçici maddeler ise; özellikle
6764 ile 7023 Sayılı Yasalar önem taşımaktadır. Bunlardan 6764 Sayılı
Yasa ile AYM tarafından iptal edilen ve tam 36 yıl “korsanlık” nitelemesine
hak kazanan disiplin suç ve cezalarının, disiplin işlemlerinin, disiplin
kurullarının çalışma biçimi ile savunma haklarının yeni baştan yazılmasıdır.
Bu düzenlemede, cezalandırma ve akademiya topluluğunun terörize edilmesi,
başlıca ilke olarak benimsenmiştir. Yasa koyucu, akademiya topluluğunu,”suç
üretim merkezi” olarak algılamış olmalı ki, 657 Sayılı DMY’na tabi olarak
çalışanlar için sıralanan disiplin suç ve cezalarının yanı sıra, ek olarak çok
sayıda suç ve ceza üretmiştir. Bunların ayrı ayrı incelenmesinin gerekliliğine
inanmaktayım.
Sonuç olarak, 13.08.2016 -25.08.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen
varolan maddelerin değiştirilmesi, eklenen ek ve geçici maddeleri, faşist darbe
ürünü olan eski YÖK sisteminden daha merkeziyetçi ve ceberrut bir sisteme
dönüştürülmüştür. Yapılması gereken, akademiya topluluğunun, bilimsel,
akılcı, özgür ve özerk üniversite ortamının yaratılması konusunu yeniden
gündemine alarak, bunun gerçekleşmesi için örgütlü bir savaşım vermeleridir.
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