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KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7437 Kabul Tar�h�: 2/2/2023

MADDE 1- 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasına “Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığında,” �bares�nden sonra gelmek üzere “Yükseköğret�m Kal�te
Kurulunda,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 2- 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 54 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 54- (1) D�s�pl�n cezaları ve d�s�pl�n cezalarını gerekt�ren d�s�pl�n suçları:
a) Kınama: Öğrenc�ye öğrenc�l�kle �lg�l� kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak

b�ld�r�lmes�d�r. Kınama cezasını gerekt�ren eylemler şunlardır:
1) Yükseköğret�m kurumu yetk�l�ler�nce �sten�len b�lg�ler� yanıltmak amacıyla eks�k veya yanlış b�ld�rmek,
2) Ders, sem�ner, sınav, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, b�l�msel toplantı ve konferans g�b�

çalışmaların düzen�n� bozmak,
3) Yükseköğret�m kurumu �ç�nde �z�ns�z olarak b�ld�r� dağıtmak, af�ş veya pankart asmak,
4) Yükseköğret�m kurumunca veya yükseköğret�m kurumunun �zn�yle asılmış güncel duyuruları, program ve

benzerler�n� koparmak, yırtmak, değ�şt�rmek, karalamak veya k�rletmek,
5) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
6) Ün�vers�te kampüsünde ün�vers�te senatosu tarafından bel�rlenen alanlar dışında, s�gara ve d�ğer tütün

ürünler� �le elektron�k s�gara kullanmak.
b) Yükseköğret�m kurumundan b�r haftadan b�r aya kadar uzaklaştırma: Öğrenc�ye, yükseköğret�m

kurumundan b�r haftadan b�r aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre �çer�s�nde derslere ve sınavlara
katılamayacağının yazı �le b�ld�r�lmes�d�r. Yükseköğret�m kurumundan b�r haftadan b�r aya kadar uzaklaştırma
cezasını gerekt�ren eylemler şunlardır:

1) Öğrenme ve öğretme hürr�yet�n� engelley�c� veya yükseköğret�m kurumlarının �şley�ş ve huzurunu bozucu
eylemlerde bulunmak,

2) D�s�pl�n soruşturmalarının usulüne uygun b�r şek�lde yürütülmes�n� engellemek,
3) Yükseköğret�m kurumundan aldığı kend�ne hak sağlayan b�r belgey� başkasına vererek kullandırmak veya

başkasına a�t b�r belgey� kullanmak,
4) Yükseköğret�m kurumunda k�ş�ler�n şeref ve hays�yet�n� zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
5) Yükseköğret�m kurumu personel�n�n, kurum �ç�nde ya da dışında, şeref ve hays�yet�n� zedeleyen sözlü veya

yazılı eylemlerde bulunmak,
6) Yükseköğret�m kurumunda alkollü �çk� �çmek,
7) Yükseköğret�m kurumuna a�t kapalı veya açık mahallerde yetk�l�lerden �z�n almadan toplantılar

düzenlemek,
8) Yükseköğret�m kurumu personel� veya öğrenc�ler�n� tehd�t etmek.
c) Yükseköğret�m kurumundan b�r yarıyıl �ç�n uzaklaştırma: Öğrenc�ye, yükseköğret�m kurumundan b�r yarıyıl

uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrenc�l�k haklarından yararlanamayacağının yazı �le b�ld�r�lmes�d�r. Yükseköğret�m
kurumundan b�r yarıyıl �ç�n uzaklaştırma cezasını gerekt�ren eylemler şunlardır:

1) Yükseköğret�m kurumlarında �şgal ve benzer� f��llerle yükseköğret�m kurumunun h�zmetler�n� engelley�c�
eylemlerde bulunmak,

2) Kurum personel� veya öğrenc�ler�ne f��l� saldırıda bulunmak,
3) Yükseköğret�m kurumlarında hırsızlık yapmak,
4) Yükseköğret�m kurumu bünyes�nde mevcut b�na, dem�rbaş eşya ve benzer� malzemey� tahr�p etmek veya

b�l�ş�m s�stem�ne zarar vermek,
5) Sınavlarda kopya çekmek veya çekt�rmek,
6) Sem�ner, tez ve yayınlarında �nt�hal yapmak veya bunları anket uygulaması, ver� toplama g�b� akadem�k

değerlend�rme �çermeyen katkılar har�ç olmak üzere, k�ş�sel emeğ� ve akadem�k b�r�k�m� dışında kısmen ya da
tamamen başkalarına yazdırmak,

7) Yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uymamak,
8) 24/6/2004 tar�hl� ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddes�n�n üçüncü ve dördüncü

fıkralarında sayılan f��llerden b�r�n� yükseköğret�m kurumlarında �şlemek.
ç) Yükseköğret�m kurumundan �k� yarıyıl �ç�n uzaklaştırma: Öğrenc�ye, yükseköğret�m kurumundan �k� yarıyıl

uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrenc�l�k haklarından yararlanamayacağının yazı �le b�ld�r�lmes�d�r. Yükseköğret�m
kurumundan �k� yarıyıl �ç�n uzaklaştırma cezasını gerekt�ren eylemler şunlardır:

1) Yükseköğret�m kurumu görevl�ler�ne karşı ceb�r ve ş�ddet kullanarak görev�n yapılmasına engel olmak,
2) Öğrenc�lere karşı ceb�r ve ş�ddet kullanarak yükseköğret�m h�zmetler�nden yararlanmalarını engellemek,
3) Yükseköğret�m kurumları �çer�s�nde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,
4) Sınavlarda tehd�tle kopya çekmek, kopya çeken öğrenc�ler�n sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak,

kend� yer�ne başkasını sınava sokmak veya başkasının yer�ne sınava g�rmek,
5) Yükseköğret�m kurumlarında c�nsel tac�zde bulunmak,



6) Yükseköğret�m kurumlarında 10/7/1953 tar�hl� ve 6136 sayılı Ateşl� S�lahlar ve Bıçaklar �le D�ğer Aletler
Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşl� s�lahlarla merm�ler�n� ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel
olarak yapılmış bulunan d�ğer aletler�, patlayıcı maddeler� taşımak ve bulundurmak,

7) Yükseköğret�m kurumunun b�l�ş�m s�stem�ne g�rerek kend�s�ne veya başkasının yararına haksız b�r çıkar
sağlamak ya da k�ş�ler�n mağdur�yet�ne neden olmak,

8) Soruşturma �le görevlend�r�lenler� tehd�t etmek,
9) 5199 sayılı Kanunun 28/A maddes�n�n �k�nc� fıkrasında sayılan f��l� yükseköğret�m kurumlarında �şlemek.
d) Yükseköğret�m kurumundan çıkarma: Öğrenc�ye, b�r daha çıkarıldığı yükseköğret�m kurumuna alınmamak

üzere öğrenc�l�kten çıkarıldığının yazı �le b�ld�r�lmes�d�r. Yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezasını gerekt�ren
eylemler şunlardır:

1) Mahkeme kararıyla kes�nleşm�ş olmak kaydıyla suç �şlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle b�r örgütü
yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak,

2) Suç �şlemek amacıyla kurulan b�r örgüte üye olmamakla b�rl�kte, örgüt adına faal�yette bulunmak veya
örgüte yardım etmek,

3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler� satmak, başkalarına vermek ya da t�caret�n� yapmak,
4) 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak ateşl� s�lahlarla, merm�ler�n� ve bıçaklarla saldırı ve savunmada

kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan d�ğer aletler�, patlayıcı maddeler� kullanmak,
5) K�ş�ler�n vücudu üzer�nde c�nsel davranışlarda bulunmak suret�yle c�nsel dokunulmazlıklarını �hlal etmek.
(2) D�s�pl�n suçunun tekerrürü:
a) D�s�pl�n cezası ver�lmes�ne sebep olmuş b�r eylem�n, cezanın b�ld�r�m�nden sonra ve d�s�pl�n ceza

zamanaşımı süres� �çer�s�nde tekerrüründe b�r derece ağır ceza uygulanır.
b) D�s�pl�n suçunun tekerrürü gerekçes�yle yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası ver�lemez.
(3) D�s�pl�n am�rler�:
a) B�r fakülte, enst�tü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu �ç�nde öğrenc�ler�n �şlem�ş

oldukları d�s�pl�n suçlarından dolayı soruşturma açmaya �lg�l� fakülte dekanı, enst�tü, konservatuvar, yüksekokul veya
meslek yüksekokulu müdürü yetk�l�d�r.

b) Bu fıkranın (a) bend� hükmü har�ç olmak üzere, yükseköğret�m kurumları �ç�nde veya dışında, müşterek
alan ya da mekânlarda �şlenen d�s�pl�n suçları, öğrenc�ler�n toplu olarak �şled�kler� d�s�pl�n suçları �le b�rden çok
fakülte, enst�tü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrenc�ler�n�n b�rl�kte �şled�kler� d�s�pl�n
suçlarında, soruşturma açmaya rektör yetk�l�d�r.

c) Soruşturma, yetk�l� d�s�pl�n am�r�n�n bel�rleyeceğ� soruşturmacı veya soruşturmacılar el�yle yürütülür.
D�s�pl�n am�r� gerekl� gördüğü takd�rde başka b�r yükseköğret�m kurumundan soruşturmacı görevlend�r�lmes�n� de
talep edeb�l�r.

(4) Soruşturmanın süres� ve zamanaşımı:
a) D�s�pl�n soruşturmasına, d�s�pl�ne konu olay öğren�l�nce derhal başlanılır ve soruşturma en geç otuz gün

�ç�nde sonuçlandırılır. Soruşturma bu süre �ç�nde tamamlanamaz �se soruşturmacı gerekçel� olarak ek süre talep
edeb�l�r. D�s�pl�n am�r� sunulan gerekçey� ve zamanaşımı süreler�n� d�kkate alarak her defasında otuz günü geçmemek
üzere altmış güne kadar, toplu olarak �şlenen suçlarda �se doksan güne kadar ek süre vereb�l�r.

b) Bu maddede sayılan d�s�pl�n suçu n�tel�ğ�ndek� eylemler� �şleyen öğrenc�ler hakkında, bu eylemler�n
�şlend�ğ�n�n soruşturma açmaya yetk�l� am�rlerce öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren;

1) Kınama, yükseköğret�m kurumundan b�r haftadan b�r aya kadar uzaklaştırma cezalarında b�r ay �ç�nde,
2) Yükseköğret�m kurumundan b�r veya �k� yarıyıl �ç�n uzaklaştırma �le yükseköğret�m kurumundan çıkarma

cezalarında üç ay �ç�nde,
d�s�pl�n soruşturmasına başlanmadığı takd�rde, d�s�pl�n cezası verme yetk�s� zamanaşımına uğrar.
c) D�s�pl�n cezasını gerekt�ren eylemler�n �şlend�ğ� tar�hten �t�baren, en geç �k� yıl �ç�nde d�s�pl�n cezası

ver�lmed�ğ� takd�rde, d�s�pl�n cezası verme yetk�s� zamanaşımına uğrar. Ancak, bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (d)
bend�n�n (1) numaralı alt bend� kapsamındak� f��llerde; zamanaşımı süres� adl� yargı hükmünün kes�nleşt�ğ� günden
�t�baren başlar.

ç) D�s�pl�n cezasının yargı kararıyla �ptal ed�lmes� hâl�nde, kararın �dareye ulaştığı tar�hten �t�baren kalan
d�s�pl�n ceza zamanaşımı süres� �çer�s�nde, zamanaşımı süres�n�n dolması veya dolmasına üç aydan daha az süre
kalması hâl�nde en geç üç ay �çer�s�nde kararın gerekler�ne göre yen�den d�s�pl�n cezası tes�s ed�leb�l�r.

(5) Savunma hakkı:
a) Hakkında d�s�pl�n soruşturması açılan öğrenc�ye �snat ed�len suçun neden �baret olduğu, savunmasını

yapacağı tar�hten en az yed� gün önce yazılı olarak b�ld�r�l�r; ayrıca öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden veya elektron�k
posta ya da kısa mesaj �le de b�ld�r�leb�l�r. Bu yazıda; öğrenc�den bel�rt�len gün, saat ve yerde savunmasını yapmak
üzere hazır bulunması �sten�l�r.

b) Savunma yapmak üzere gelen k�ş�, savunmasını sözlü olarak yapab�leceğ� g�b� yazılı olarak da sunab�l�r.
Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenc�ye ek sorular yönelteb�l�r.

c) Öğrenc�ye gönder�lecek davet�yede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında
b�ld�rmed�ğ� takd�rde, savunma hakkından vazgeçm�ş sayılacağı ve mevcut del�llere dayanılmak suret�yle hakkında
gerekl� kararın ver�leceğ� bel�rt�l�r.

ç) Geçerl� b�r özür b�ld�ren veya mücb�r sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenc�ye uygun b�r süre
ver�l�r. Tutuklu öğrenc�lere savunmalarını yazılı olarak göndereb�lecekler� b�ld�r�l�r.

d) Soruşturma öğrenc�n�n kend�n� gereğ� g�b� savunmasına �mkân verecek şek�lde yürütülür.
(6) D�s�pl�n soruşturmasında uyulacak esaslar:
a) Soruşturmanın g�zl�l�ğ� esastır.



b) Soruşturmacı tanık d�nleyeb�l�r, keş�f yapab�l�r ve b�l�rk�ş�ye başvurab�l�r. Soruşturma �şlemler� b�r tutanakla
tesp�t olunur. Tutanak; �şlem�n nerede ve ne zaman yapıldığı, �şlem�n mah�yet�, k�mler�n katıldığı, �fade alınmış �se
soruları ve cevapları bel�rtecek şek�lde düzenlen�r ve soruşturmacı, kat�p, �fade sah�b� ve varsa keş�f sırasında hazır
bulunanlarca �mzalanır. İfade alınırken tanığa ve b�l�rk�ş� tay�n� durumunda b�l�rk�ş�ye yem�n ett�r�l�r; tanığın k�ml�ğ�,
adres� ve benzer� açıklayıcı b�lg�ler� bel�rt�l�r.

c) Yükseköğret�m kurumlarının personel�, soruşturmacıların �sted�kler� her türlü b�lg�, dosya ve başka belgeler�
h�çb�r gec�kmeye mahal bırakmaksızın ver�rler ve �stenecek yardımları yer�ne get�r�rler.

ç) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan k�ş� ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve
tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylem�n dışında başka d�s�pl�n suçlarının �şlend�ğ�n� veya aynı suç
kapsamında başka k�ş�ler�n soruşturmaya dah�l ed�lmes� gerekt�ğ�n� tesp�t eden soruşturmacı, durumu yetk�l� merc�e
b�ld�r�r.

d) Öğrenc�n�n, d�s�pl�n suçunu �şled�kten sonra yükseköğret�m kurumundan her ne sebeple olursa olsun
ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekl� kararların alınmasına engel teşk�l etmez.

e) Öğrenc� başka b�r yükseköğret�m kurumunda eğ�t�m aldığı sırada d�s�pl�n cezasını gerekt�ren b�r suç
�şled�ğ�nde soruşturma yapma ve d�s�pl�n cezası verme yetk�s� o yükseköğret�m kurumuna a�tt�r. Öğrenc� hakkında
ver�len karar, uygulanmak üzere öğrenc�n�n kayıtlı olduğu yükseköğret�m kurumuna gec�kmeks�z�n b�ld�r�l�r.

f) Yükseköğret�m kurumundan b�r veya �k� yarıyıl uzaklaştırma cezası �le çıkarma cezasını gerekt�ren suçlarda
soruşturma açmaya yetk�l� am�r�n tekl�f� üzer�ne veya re’sen, rektörün kararıyla otuz günü geçmemek üzere öğrenc�n�n
yükseköğret�m kurumu b�nalarına sokulmaması yönünde tedb�r uygulanab�l�r.

g) Soruşturma sonuçlandığında b�r rapor düzenlen�r. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tar�h�,
soruşturulanın k�ml�ğ�, �snat ed�len suç konuları, soruşturmanın safhaları, del�ller ve alınan savunma özetlen�r. İsnat
ed�len suçun sab�t olup olmadığı tartışılır ve sab�t bulunması hal�nde eyleme uyan d�s�pl�n cezası tekl�f ed�l�r.
Soruşturmayla �lg�l� belgeler�n asıl veya suretler� b�r d�z� pusulasına bağlanarak rapora eklen�r. Soruşturma raporu,
dosya �le b�rl�kte soruşturmayı açan merc�e tevd� ed�l�r.

ğ) Aynı olaydan dolayı, öğrenc� hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, d�s�pl�n soruşturmasını
gec�kt�rmez. Öğrenc� hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, mahkûm olması veya olmaması d�s�pl�n cezasının
ver�lmes�ne engel teşk�l etmez.

(7) D�s�pl�n cezası verme yetk�s�:
a) Kınama ve yükseköğret�m kurumlarından b�r haftadan b�r aya kadar uzaklaştırma cezaları �lg�l� fakülte

dekanı, enst�tü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce ver�l�r.
b) Müşterek mekânlarda �şlenen d�s�pl�n suçlarından dolayı kınama ve yükseköğret�m kurumlarından b�r aya

kadar uzaklaştırma cezası verme yetk�s� rektöre a�tt�r.
c) Yükseköğret�m kurumundan b�r veya �k� yarıyıl �ç�n uzaklaştırma cezası �le yükseköğret�m kurumundan

çıkarma cezaları, yetk�l� d�s�pl�n kurulunca ver�l�r.
ç) Fakülte, enst�tü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu

b�r�mler�n yönet�m kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda �se ün�vers�te yönet�m kurulu, d�s�pl�n
kurulu görev�n� yer�ne get�r�r.

(8) D�s�pl�n kurullarının çalışma usulü:
a) D�s�pl�n kurulu, başkanın çağrısı üzer�ne bel�rlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
b) Toplantı gündem�n�n hazırlanması, �lg�l�lere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenl� yürütülmes�, başkan

tarafından sağlanır.
c) D�s�pl�n kurulu olarak yönet�m kurulunun toplantı n�sabı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
ç) D�s�pl�n kurullarında raportörlük görev�, başkanın görevlend�receğ� üye tarafından yürütülür. Raportör üye,

havale ed�lecek dosyanın �ncelenmes�n� en geç beş gün �ç�nde tamamlar.
d) Kurulda öncel�kle raportörün açıklamaları d�nlen�r. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da d�nleyeb�l�r.

Görüşmeler�n b�t�m�nde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
(9) Oylama, karar ve karar süreler�:
a) D�s�pl�n cezası vermeye yetk�l� makamlar, soruşturmada eks�kl�k olduğunun tesp�t� hal�nde eks�kl�kler�n

g�der�lmes� amacıyla dosyayı �ade edeb�l�r, soruşturmacı tarafından öner�len d�s�pl�n cezasını aynen vereb�l�r,
haf�fleteb�l�r veya reddedeb�l�r.

b) D�s�pl�n kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde,
başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

c) Soruşturmacı, d�s�pl�n kurulu üyes� �se soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy
kullanamaz.

ç) D�s�pl�n cezası vermeye yetk�l� am�rler kınama, yükseköğret�m kurumundan b�r haftadan b�r aya kadar
uzaklaştırma cezalarına soruşturmanın tamamlandığı günden �t�baren en geç on gün �ç�nde karar vermek zorundadır.
D�ğer d�s�pl�n cezalarının ver�lmes�n� gerekt�ren hallerde, dosya derhal d�s�pl�n kuruluna havale ed�l�r. D�s�pl�n kurulu,
dosyayı aldığı tar�hten �t�baren en geç on gün �ç�nde karar ver�r.

d) D�s�pl�n cezalarını vermeye yetk�l� am�rler �le d�s�pl�n kurulları, d�s�pl�n suçunu oluşturan eylemler�n
ağırlığını, soruşturulan öğrenc�n�n daha önce b�r d�s�pl�n cezası alıp almadığını, �şled�ğ� f��l dolayısıyla p�şmanlık
duyup duymadığını, yükseköğret�m kurumundak� geçm�ş davranış, çalışma ve başarılarını d�kkate alarak b�r derece alt
ceza vereb�l�r. B�r derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetk�l� makam ver�r.

(10) D�s�pl�n soruşturmasının sonucunun b�ld�r�lmes�, başvuru yolları ve cezaların uygulanması:
a) D�s�pl�n soruşturmasının sonucu, hakkında d�s�pl�n soruşturması yürütülen öğrenc� �le varsa mağdura

b�ld�r�l�r.
b) D�s�pl�n soruşturması sonunda ver�len d�s�pl�n cezası, soruşturma açmaya yetk�l� am�r tarafından yukarıda

sayılanlara �laveten; öğrenc�ye burs veya kred� veren kuruluşa ve yükseköğret�m kurumuna b�ld�r�l�r.



c) D�s�pl�n cezası vermeye yetk�l� am�r veya kurul kararlarında hang� tar�hten �t�baren uygulanacağı
bel�rt�lmed�ğ� takd�rde, d�s�pl�n cezaları ver�ld�kler� tar�hten �t�baren uygulanırlar.

ç) D�s�pl�n am�rler� ve kurullarınca ver�len d�s�pl�n cezalarına karşı on beş gün �ç�nde ün�vers�te yönet�m
kuruluna �t�raz ed�leb�l�r. Dosya kapsamında, d�s�pl�n suçunu oluşturan f��l sebeb�yle doğrudan mağdur olan k�ş� de
aynı usulle karara �t�raz edeb�l�r. Cezalar öğrenc�n�n dosyasına �şlen�r.

d) İt�raz hal�nde, ün�vers�te yönet�m kurulu, on beş gün �ç�nde �t�razı kabul veya reddeder. İt�razın kabulü
hal�nde yetk�l� d�s�pl�n am�r� veya kurulu kabul gerekçes�n� d�kkate alarak otuz gün �ç�nde karar ver�r.

e) Öğrenc�lere ver�len d�s�pl�n cezalarına karşı, �t�raz hakkı kullanılmadan da �dar� yargı yoluna başvurulab�l�r.
(11) Özel olarak düzenlenen haller har�ç öğrenc�ye yapılacak tebl�gatta, 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı

Tebl�gat Kanunu hükümler� uygulanır. Ancak yükseköğret�m kurumuna kaydolurken b�ld�rd�ğ� adres� değ�şt�rd�ğ�
halde, bunu mensubu bulunduğu yükseköğret�m kurumuna b�ld�rmeyen veya yanlış ya da eks�k b�ld�ren öğrenc�ye,
yükseköğret�m kurumunda kayıtlı adres�ne gönder�lm�ş tebl�gat, usulüne uygun tebl�gat sayılır.

(12) D�s�pl�n soruşturmasına a�t dosyalar d�z� pusulasıyla b�rl�kte tesl�m ed�l�r ve alınır. D�z� pusulasının
altında tesl�m eden ve alanın �mzaları bulunur.”

MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun ek 42 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Tem�nat hesabına aktarılacak tutar karşılığı �ç�n süres�z ve şartsız olmak kaydıyla b�r bankadan alınacak kes�n tem�nat
mektubu da kabul ed�leb�l�r.”

MADDE 4- 2547 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 84- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte; 50 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�

kapsamında �st�hdam ed�lenlerden tıpta, d�ş hek�ml�ğ�nde, eczacılıkta ve veter�ner hek�ml�kte uzmanlık eğ�t�m�
yapmakta olanlar ve bu eğ�t�mler�n� tamamlamış olanlar har�ç; tezl� yüksek l�sans veya doktora/sanatta yeterl�k
eğ�t�m�ne devam eden veya bu eğ�t�mler�n� tamamlamış araştırma görevl�ler�n�n, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde talep etmeler� ve 7/4/2021 tar�hl� ve 7315 sayılı Güvenl�k Soruşturması ve Arş�v
Araştırması Kanununun 3 üncü maddes�ndek� şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu ün�vers�te
tarafından 33 üncü madden�n (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Yükseköğret�m Kurulu yetk�l�d�r.”
MADDE 5- 28/3/1983 tar�hl� ve 2809 sayılı Yükseköğret�m Kurumları Teşk�latı Kanununun ek 45 �nc�

maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “Beykent Ün�vers�tes�” �bareler� “İstanbul Beykent Ün�vers�tes�”
şekl�nde, ek 136 ncı maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “Alanya Hamdullah Em�n Paşa Ün�vers�tes�”
�bareler� “Alanya Ün�vers�tes�” şekl�nde, ek 146 ncı maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “N�şantaşı
Ün�vers�tes�” �bareler� “İstanbul N�şantaşı Ün�vers�tes�” şekl�nde, �k�nc� fıkrasında yer alan “N�şantaşı Meslek
Yüksekokulundan” �bares� “İstanbul N�şantaşı Ün�vers�tes� Meslek Yüksekokulundan” şekl�nde ve ek 162 nc�
maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “Antalya AKEV Ün�vers�tes�” �bareler� “Antalya Belek
Ün�vers�tes�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6- 2809 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 208- Mevzuatta Beykent Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar İstanbul Beykent Ün�vers�tes�ne; Alanya

Hamdullah Em�n Paşa Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar Alanya Ün�vers�tes�ne; N�şantaşı Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar
İstanbul N�şantaşı Ün�vers�tes�ne; N�şantaşı Meslek Yüksekokuluna yapılan atıflar İstanbul N�şantaşı Ün�vers�tes�
Meslek Yüksekokuluna; Antalya AKEV Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar Antalya Belek Ün�vers�tes�ne yapılmış sayılır.”

MADDE 7- 1/11/1983 tar�hl� ve 2937 sayılı Devlet İst�hbarat H�zmetler� ve M�ll� İst�hbarat Teşk�latı
Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.

“EK MADDE 3- MİT bünyes�nde; M�ll� İst�hbarat Akadem�s� adıyla, �st�hbarat ve m�ll� güvenl�k �le �lg�l�
alanlarda l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel araştırma ve yayın yapmak üzere b�r yükseköğret�m kurumu kurulmuştur.

M�ll� İst�hbarat Akadem�s�n�n akadem�k ve �dar� teşk�latlanması, çalışma usul ve esasları �le d�ğer hususlar,
MİT tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 8- 18/6/2017 tar�hl� ve 7034 sayılı Türk-Japon B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�n�n Kuruluşu
Hakkında Kanunun 7 nc� maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.

“Çeş�tl� hükümler
MADDE 7- (1) Ün�vers�ten�n yıllık harcama planları, gel�rler� esas alınarak, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le

Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşler� üzer�ne, Türk-Japon B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Konsey� tarafından
düzenlen�r.

(2) Ün�vers�ten�n hesapları ve bunlarla �lg�l� �şlemler� de dâh�l olmak üzere �dar� ve mal� denet�m� 5 k�ş�l�k
denetleme kurulu tarafından yapılır. Denetleme kurulu üyeler� Stratej� ve Bütçe Başkanlığı, Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Yükseköğret�m Kurulu üyeler� arasından b�rer üye �le bağımsız denetç� belges�ne
sah�p b�r yem�nl� mal� müşav�r üyeden oluşacak şek�lde dört yıllığına, yem�nl� mal� müşav�r Ün�vers�te Konsey� ve
d�ğerler� de �lg�l� �dareler tarafından görevlend�r�l�r. Denetleme kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar
alır. Denetleme kuruluna üyeler�n kend� aralarından seçeceğ� b�r k�ş� Başkanlık eder. Denetleme kurulu üçer aylık
devrelerle yılda en az dört defa toplanmak ve yıl �ç�nde gerekl� gördüğü zamanlarda denet�m gerçekleşt�rmek suret�yle
görev�n� yapar. Ün�vers�te hesapları ve bunlarla �lg�l� �şlemlere �l�şk�n bütün kayıt ve belgeler �le denet�m amaçlı
benzer� evrakın denetleme kuruluna eks�ks�z olarak tevd� ed�lmes� zorunludur. Denet�me �l�şk�n usul ve esaslar
Ün�vers�te tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

(3) Denetleme kurulu üyeler�nden herhang� b�r�s� görev süres� �ç�nde görev�nden ayrıldığında, ayrılan üyen�n
yer�ne yen� üye görevlend�r�l�r. Yen� üye, yer�ne görevlend�r�ld�ğ� üyen�n süres�n� tamamlar. Görev süres� dolan üyeler,
yerler�ne yen� b�r görevlend�rme yapılıncaya kadar görevler�n� sürdürür.

(4) Denetleme kurulu üyeler�ne, her üç aylık dönemde 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le
çarpımı sonucu bulunacak tutarda Ün�vers�te bütçes�nden karşılanmak üzere ücret öden�r. Söz konusu ücret�n



ödenmes�nde 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 12 nc� maddes� hükmü uygulanır. Her yıl olağan olarak
yapılacak olan �dar� ve mal� hususların �nceleneceğ� denet�mler sonucu hazırlanan denet�m raporu Ün�vers�te
Konsey�ne ve Cumhurbaşkanlığına, b�lg� �ç�n Yükseköğret�m Kuruluna sunulur.

(5) Ün�vers�teye, 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre �z�n ver�lenlerden k�ra dâh�l herhang�
b�r bedel alınmaz.

(6) D�ğer hususlarda Anlaşma hükümler� esastır.”
MADDE 9- Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 10- Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

8/2/2023

 
 


