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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Esas No: 2/2099
Karar No: 10

12/2/2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ tarafından
hazırlanarak 31/1/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça
1/2/2018 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 2/2099 esas numaralı
“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”,
Komisyonumuzun 7/2/2018 tarihinde yaptığı 12 nci toplantıda Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ ile
Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü temsilcilerinin katılımlarıyla
incelenip görüşülmüştür.
2/2099 esas numaralı Kanun Teklifi ile;
Ø Yardımcı doçentlik kadrosunun kaldırılarak yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosunun
getirilmesi, oluşturulan bu yeni kadroya atanma şartlarının düzenlenmesi ve bu kadrolarda görev
yapacak öğretim üyelerinin mali haklarının iyileştirilmesi,
Ø Öğretim elemanları kadrolarında sadeleştirmeye gidilerek okutman ile öğretim yardımcıları
(uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı) kadrolarının kaldırılması ve okutman ile uzman,
çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanların öğretim görevlisi kadrolarına
atanması ve kadroların dönüştürülmesi,
Ø Öğretim yardımcılarının kaldırılması sebebiyle öğretim elemanlarının öğretim üyesi, öğretim
görevlisi ve araştırma görevlileri şeklinde yeniden tanımlanması,
Ø Üniversitelerarası Kurulun yapısının ve görev tanımının değiştirilmesi,
Ø Doktor unvanına sahip araştırma görevlilerinin ders verebilmesi,
Ø Tezsiz yüksek lisans ücretlerinin Yükseköğretim Kurulundan uygunluk bildirimi alınmadan
doğrudan üniversiteler tarafından belirlenmesi,
Ø 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4652
sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ile Milli
Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsünde gerekli düzenlemelerin yapılması,
öngörülmektedir.
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümeti temsilen Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet
YILMAZ tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø 2018 yılında, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler için bütçeden 27 milyar 761 milyon lira
ayrıldığı ve ayrılan bu bütçenin toplam eğitim bütçesi içerisindeki payının yüzde 20’den fazla olduğu,
Ø Yükseköğretimde okullaşma oranının önemli düzeyde arttığı ve Türk-Japon Üniversitesi ve
Millî Savunma Üniversitesiyle birlikte yükseköğretim kurumlarının toplam sayısının 187 olduğu,
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Ø Yükseköğretimdeki öğrenci sayısının 7 milyon 700 binin üstünde olduğu ve Türkiye’nin Avrupa
yükseköğretim alanında öğrenci sayısı sıralamasında ikinci sırada yer aldığı,
Ø Öğretim elemanı sayısının ise 150 binin üzerinde olduğu,
Ø Yükseköğretim sistemimizde son on yılda yaşanan bu büyüme süreci ile birlikte, Yükseköğretim
Kalite Kurumunun oluşturulması ve üniversitelerde misyon farklılığı odaklı ihtisaslaşma gibi birçok
yapısal değişikliklerin hayata geçirildiği,
Ø Üniversitelerin farklı değerler üretmesi gerektiği; bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma
ve teknoloji üretiminde ve diğer bir kısmının bölgesel kalkınmada katkı sağlayarak farklılaşması
gerektiği; bu amaca yönelik, Bingöl Üniversitesinin tarımsal alanda, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesinin hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesinin sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi
Evran Üniversitesinin tarım ve jeotermal alanında, Uşak Üniversitesinin de tekstil, dericilik ve seramik
alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları
olarak belirlendiği,
Ø Üniversitelerde misyon farklılaşması çalışmasının bir diğer aşamasının araştırma üniversitesi
çalışması olduğu ve bu doğrultuda Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin
araştırma üniversitesi olarak belirlendiği,
Ø 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan son değişikliklerle, Eğitim Programları Danışma
Kurulu ve Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğu, doktora sonrası araştırmacı
istihdamının mümkün hâle getirildiği, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda
fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine, alanıyla ilgili AR-GE niteliğinde çalışmak üzere bir yıl süreyle
ücretli izin verilebilmesinin mümkün hâle getirildiği, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer
ofisinin kurulmasının yasal dayanağının oluşturulduğu, bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin
kullandırılmasında proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki
öğrencilere burs ödenebilmesinin mümkün hâle getirildiği, organize sanayi bölgelerinde kurulan
meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim desteği
verilebilmesinin yasal dayanağının oluşturulduğu ve yükseköğretim kurumlarında görevlerinde
kalmalarında fayda görülenlerin yaş hadlerinin 75’e çıkarıldığı,
Ø Yükseköğretimde kaliteyi artırmak için başlatılan projelerden biri olan “100 Alanda 2000
Doktora” projesi kapsamında üniversitelerimize 2016-2017 bahar döneminde 1.424, 2017-2018 güz
dönemindeyse 1.821 kontenjan verildiği,
ifade edilmiştir.
Sayın Bakan Teklif ile ilgili;
Ø Yardımcı doçentlik kadrosunun kaldırıldığı, yerine doktor öğretim üyeliği kadrosunun ihdas
edildiği,
Ø Doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişinin düzenlendiği,
Ø Okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacılarının öğretim görevlisi kadrosuna
dönüştürüldüğü,
Ø Son yıllarda üniversite sayısının artışına bağlı olarak Üniversitelerarası Kurulun yapısının
işlevsel hâle getirildiği,
Ø Yapılan değişikliklerle üniversitelerin karar alma süreçlerinin daha etkin hale getirildiği ve
sistem değişikliğine imkân tanındığı,
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Ø Yükseköğretim Kanununda yapılan bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla da Jandarma
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda, Harp Okulları Kanunu’nda, Polis Yükseköğretim Kanunu’nda,
Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu’nda, Millî Savunma Üniversitesinde ve Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde gerekli düzenlemelerin yapıldığı,
bilgilerini vermiştir.
Milletvekilleri tarafından;
Ø Doçentliğe geçişte sözlü sınav aşamasının çok önemli olduğu ve kaldırılmasının akademideki
kaliteyi düşürebileceği; yayın yapmakla sözlü sınav arasında bir ilişki kurulması gerektiği; dolayısıyla
Üniversitelerarası Kurulun sözlü sınavı yapmaya devam etmesi gerektiği,
Ø Araştırmada yabancı dilin çok önemli olduğu, mevcut 65 puan olan yabancı dil kriterinin 55
puana düşürülmesinin doğru olmadığı; dil bilmenin, akademisyen olmanın önemli bir koşulu olduğu,
Ø Doçentlik sözlü sınavının sübjektif ve etik olmayan durumlara sebep olabildiği, bu açıdan
değişikliğin olumlu bir düzenleme olduğu,
Ø Doçentlik kadro ilanının yalnızca kurum ve fakülte değiştirilirken uygulanması ve tamamen o
alandaki tüm akademisyenlerin başvurusuna açık olarak, genel şartları koruyarak yapılması ve ilanların
da YÖK üzerinden duyurulmasının çok önemli olduğu,
Ø Teklif ile, doçentlik aşamasındaki eser incelemesinin en önemli dayanak haline geldiği, dolasıyla
nesnel ve denetlenebilir bir sistem getirilmesi ve sistemin tamamen puanlama şeklinde yürütülmesi için
önlemler alınması gerektiği,
Ø Eğitim sisteminde ehliyet ve liyakatin ön plana alınması gerektiği; bunun da objektif kriterler
sağlanarak mümkün olabileceği,
Ø Okutman, çevirmen ve uzman unvanlarının öğretim görevlisi unvanına dönüştürülmesinin çok
yerinde bir karar olduğu,
Ø Akademisyenlerin yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda YÖK’ün de sorumlu
olduğu,
Ø Uluslararası akademide de söz sahibi olabilmek için en az bir yabancı dilin bilinmesi gerektiği;
diğer bir ifade ile yabancı dilde okuma, anlama ve konuşma, özetle iletişim kurabilme yetisine sahip
olunması gerektiği,
Ø Üniversitelerarası Kurulun bünyesinde 11 üyeli Yönetim Kurulu oluşturulduğu ve bu Kurula
Üniversitelerarası Kurulun bazı yetkilerinin tanındığı; bu işleyişin uygulamada sorunlara yol
açabileceği,
Ø Akademide olmanın en önemli amacının bir yandan yayın yapmak, diğer yandan da öğrenci
yetiştirmek, devamında bilim insanı yetiştirmek olduğu; dışarıdan doçent olma konusunun da
komisyonda ele alınması gerektiği,
şeklinde görüş, eleştiri ve değerlendirmeleri müteakiben Hükümeti temsilen Milli Eğitim Bakanı
Sayın İsmet YILMAZ tarafından yapılan cevabi açıklamalarda;
Ø Doktor öğretim üyesi atamasının rektör tarafından ilgili birimlerin de görüşü alınarak yapılacağı
için atamaların keyfi olmasının mümkün olmadığı,
Ø Yükseköğretim kurumları tarafından objektif ve denetlenebilir ilave şartların konulabileceği;
objektif ve denetlenebilir bu koşulların yargı denetimine de açık olduğu,
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Ø Doçentlik jürisinin, doçent adayı için ayrıntılı ve gerekçeli kişisel rapor hazırladığı ve bu rapor
esas alınarak Üniversitelerarası Kurulun doçentlik unvanını verdiği, dolayısıyla keyfiliğin mümkün
olmadığı,
Ø Mevcut yardımcı doçentlerin hiçbir işleme gerek kalmaksızın doğrudan doktor öğretim üyesi
kadrosuna atandığı,
Ø Üniversite mezunu işsizlere ilişkin Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun
oluşturulduğu; bu çerçevede fakülte ve bölümler ile kontenjanlar belirlenirken sektörden, sivil
toplumdan (birliklerden) ve esnaf odalarından da görüş alınacağı,
ifade edilmiştir.
Komisyonda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddeleri
üzerinde görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Kanun Teklifinin;
Ø Çerçeve 1, 2 ve 3 üncü maddeleri, aynen kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 4 üncü maddesi, doktor öğretim üyesi atamalarında değerlendirmenin bilimsel bir jüri
tarafından yapılması amacı doğrultusunda (a) fıkrasında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 9 uncu maddesi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarındaki alan kısıtının
kaldırılması amacı doğrultusunda birinci fıkrada yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 10 uncu maddesi, aynen kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 11 inci maddesi yapılmakta olan düzenleme ile işlevsiz kalacağı için metinden
çıkarılmış ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.
Ø Çerçeve 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, sırasıyla 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler olarak
aynen kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 17 nci madde, öğretim yardımcısı kadrosunun 2547 sayılı Kanunda yapılacak
değişiklikle kaldırılacağı için bu düzenleme ile uyumlu olarak 4566 sayılı Harp Okulları Kanununda
değişiklik yapılması amacı doğrultusunda değişiklikle 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 18, 19 ve 20 nci maddeleri sırasıyla 17, 18 ve 19 uncu maddeler olarak aynen kabul
edilmiştir.
Ø Çerçeve 21 inci maddesi 4652 Sayılı Polis Yükseköğretim Kanununda 2547 sayılı Kanunda
yapılacak değişiklikle uyumlu olarak öğretim yardımcıları ibaresinin çıkarılması ve öğretim elemanları
tanımına araştırma görevlilerinin de eklenmesi amacı doğrultusunda değişiklikle 20 nci madde olarak
kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci maddeleri sırasıyla 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Kanun Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, Teklifin tümü oy
çokluğu ile kabul edilmiştir.
Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla
Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Metnin tamamı
kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş, metinden çıkarılan 11 inci madde doğrultusunda
maddeler teselsül ettirilmiş ve metnin tümü redaksiyona tabi tutulmuştur.
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İçtüzük’ün 45 inci maddesi hükmü uyarınca, Teklifin Genel Kurul’daki görüşmelerinde
Komisyonun temsil edilmesi amacıyla İstanbul Milletvekili Hüseyin BÜRGE, Kocaeli Milletvekili
Mehmet Akif YILMAZ, Sakarya Milletvekili Mustafa İSEN ve Konya Milletvekili Leyla ŞAHİN
USTA özel sözcüler olarak seçilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

Sözcü

Emrullah İşler

Burhanettin Uysal

Hüseyin Bürge

Ankara

Karabük

İstanbul

			

(Bu raporun özel sözcüsü)

Kâtip

Üye

Üye

Mehmet Akif Yılmaz

İsrafil Kışla

Ali Aydınlıoğlu

Kocaeli

Artvin

Balıkesir

Üye

Üye

Üye

İsmet Uçma

Ekrem Erdem

Ahmet Hamdi Çamlı

İstanbul

İstanbul

İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye

Üye

Üye

Nurettin Aras

İmran Kılıç

Hacı Ahmet Özdemir

Iğdır

Kahramanmaraş

Konya

Üye

Üye

Üye

Leyla Şahin Usta

Mustafa İsen

Nazım Maviş

Konya

Sakarya

Sinop

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye

Üye

Üye

Ceyhun İrgil

Gaye Usluer

Bülent Yener Bektaşoğlu

Bursa

Eskişehir

Giresun

(Muhalefet şerhli)

(Muhalefet şerhli)

(Muhalefet şerhli)

Üye

Üye

Üye

Mustafa Ali Balbay

Mahmut Toğrul

Kamil Aydın

İzmir

Gaziantep

Erzurum

(Muhalefet şerhli)

(Muhalefet şerhi ektedir)

(Muhalefet şerhi ektedir)
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Muhalefet Şerhi
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Gaye Usluer
Mustafa Ali Balbay
Eskişehir
İzmir
		
		 Ceyhun İrgil
Bursa
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ADALET
KALKINMA
PARTISI
GRUP
(Adalet ve VE
Kalkınma
Partisi Grup
Başkanvekili
BAŞKANVEKILI
KAYSERI
MILLETVEKILI
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Teklifi)
MUSTAFA ELITAŞ’IN TEKLIFI

MİLLİ(Milli
EĞİTİM,
KÜLTÜR,
GENÇLİK
VE SPOR
Eğitim,
Kültür, Gençlik
ve Spor
KOMİSYONUNUN
KABUL
ETTİĞİ
METİN
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (1), (m) ve (n) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (o) ve (p) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
“1) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim
görevlileri ve araştırma görevlileridir.
m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim
üyeleridir.
(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik
unvana sahip kişidir.
(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından
verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir.
(3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olan, akademik unvana sahip kişidir.
n) Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama
yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim
elemanıdır.”
MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında
yer alan “, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı
Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci
paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki
paragraf eklenmiş, (b) fıkrasının (6) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (l), (m) ve (n) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (o) ve (p) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
“l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim
görevlileri ve araştırma görevlileridir.
m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim
üyeleridir.
(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik
unvana sahip kişidir.
(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından
verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir.
(3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olan akademik unvana sahip kişidir.
n) Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama
yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim
elemanıdır.”
MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında
yer alan “, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı
Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci
paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki
paragraf eklenmiş, (b) fıkrasının (6) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulur.
Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul
Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal
bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar
alanından bir üye olmak üzere toplam on bir
üyeden oluşur. Üyeler, farklı yükseköğretim
kurumlarında görev yapan profesör öğretim
üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul
tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye
yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul
Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki
görevlerini Yönetim Kuruluna devredebilir.
Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.
Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel
Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı
usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”
“(6) Doçentlik başvurularında ilgili bilim
veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların
yayın ve çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında
değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip
olan adaylara doçentlik unvanı vermek,”
MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Doktor Öğretim Üyesi
MADDE 23- a) Yükseköğretim kurumlarında
açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları
rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara
yükseköğretim kurumlarında ilgili birimlerin
yönetim kurullarının görüşü alınarak rektör
tarafından en çok dört yıl süre ile atama yapılır.
Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden
sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden
atanabilirler.
b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek
için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olmak gerekir.

“Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulur.
Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul
Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal
bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar
alanından bir üye olmak üzere toplam on bir
üyeden oluşur. Üyeler, farklı yükseköğretim
kurumlarında görev yapan profesör öğretim
üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul
tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye
yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul
Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki
görevlerini Yönetim Kuruluna devredebilir.
Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.
Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel
Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı
usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”
“(6) Doçentlik başvurularında ilgili bilim
veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların
yayın ve çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında
değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip
olan adaylara doçentlik unvanı vermek,”
MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Doktor Öğretim Üyesi
MADDE 23- a) Yükseköğretim kurumlarında
açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları
rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara
fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler,
biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim
kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya
doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri
hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili
müdür yönetim kurullarının görüşünü aldıktan
sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör
tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama
süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer.
Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.
b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek
için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
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c)Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim
üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim
Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran
bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak,
bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz
önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir
nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.”

unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olmak gerekir.
c) Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim
üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim
Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran
bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak,
bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz
önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir
nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.”
MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Doçentlik ve atama
MADDE 24 - a) Doçentlik başvuruları,
Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime
göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik başvuruları
için aşağıdaki şartlar aranır:
(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra,
doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta
ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını
veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli
sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından
en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan
almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir
yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı
başka bir yabancı dilde vermek.
(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim
veya sanat disiplininin özellikleri dikkate
alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte
özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.
b) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu
bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu
jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya
sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması
halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.

MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Doçentlik ve atama
MADDE 24 - a) Doçentlik başvuruları,
Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime
göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik başvuruları
için aşağıdaki şartlar aranır:
(1)Bir lisans diploması aldıktan sonra,
doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta
ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını
veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli
sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
(2) Yükseköğretim
Kurulu
tarafından
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından
en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan
almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir
yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı
başka bir yabancı dilde vermek.
(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim
veya sanat disiplininin özellikleri dikkate
alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte
özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.
b) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu
bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu
jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya
sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması
halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 519)

‒ 43 ‒
(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve
yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarını
değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve
gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası
Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli
bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi
halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre
değerlendirmeye esas alınır. Değerlendirmeye
esas alınan bu raporların birer örneği, yayın ve
çalışmaların incelemesi sonucuna ilişkin bildirim
yazısı ile birlikte adaya gönderilir.
c) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın
ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya
doçentlik unvanı verilir.
ç) Doçentlik başvurularında adayların yayın ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
d) Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını
almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat
disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde
bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim
kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav
Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak
jürilerce yapılır.
e) Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen doçent
kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran
adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az
biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı
ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya
atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.”

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve
yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarını
değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve
gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası
Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli
bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi
halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre
değerlendirmeye esas alınır. Değerlendirmeye
esas alınan bu raporların birer örneği, yayın ve
çalışmaların incelemesi sonucuna ilişkin bildirim
yazısı ile birlikte adaya gönderilir.
c) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın
ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya
doçentlik unvanı verilir.
ç) Doçentlik başvurularında adayların yayın ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
d) Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını
almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat
disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde
bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim
kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav
Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak
jürilerce yapılır.
e) Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen doçent
kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran
adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az
biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı
ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya
atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.”
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MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 25 inci ve
32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 25 inci ve 32 nci
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü
maddesi üzerinde yer alan “Öğretim Yardımcıları”
orta başlığı yürürlükten kaldırılmış, aynı
maddenin başlığı “Araştırma görevlileri” şeklinde,
maddenin (a) fıkrasında yer alan “öğretim
yardımcılarıdır” ibaresi “öğretim elemanıdır”
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin (b), (c), (d) ve
(e) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu
yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın
ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu
yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat
ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi
ise haftada asgari on iki saat ders vermekle
yükümlüdür. Ancak yükseköğretim kurumlarının
uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan
öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve
bunlara ders ücreti ödenmez. Doktora çalışmalarını
başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve
üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi
halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders
görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on
iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate
kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri
için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge
rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti
ödenir.”
MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü
maddesi üzerinde yer alan “Öğretim Yardımcıları”
orta başlığı yürürlükten kaldırılmış, aynı
maddenin başlığı “Araştırma görevlileri” şeklinde
ve maddenin (a) fıkrasında yer alan “öğretim
yardımcılarıdır” ibaresi “öğretim elemanıdır”
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin (b), (c), (d) ve
(e) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu
yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın
ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu
yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat
ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi
ise haftada asgari on iki saat ders vermekle
yükümlüdür. Ancak yükseköğretim kurumlarının
uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan
öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve
bunlara ders ücreti ödenmez. Doktora çalışmalarını
başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve
üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi
halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders
görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on
iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate
kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri
için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge
rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti
ödenir.”
MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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“Üniversite
veya
yüksek
teknoloji
enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat,
işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler
ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim
kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans
programlarının açılması, bu programlarda fiilen
ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve
sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak
kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek
tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim
ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılır.”
MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 40- Lisansüstü tezler yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı
alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
tarafından elektronik ortamda erişime açılır.”
MADDE 11- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 75- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitelerarası
Kurula doçentlik başvurusu yapmış olanlardan
başvurusu sonuçlanmayanlar, talepleri halinde
bir yıl süre ile başvuru yaptıkları dönemdeki
mevzuat hükümlerine tabi olurlar.”
MADDE 12- 2547 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”
şeklinde, 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci
paragrafında yer alan “yardımcı doçentlerin”
ibaresi “doktor öğretim üyelerinin” şeklinde, 18 inci
maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında
yer alan “yardımcı doçentten” ibaresi “doktor
öğretim üyesinden” şeklinde, 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler”
ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde, 29 uncu

“Üniversite
veya
yüksek
teknoloji
enstitülerinde ikinci öğretim kapsamında
yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının
açılması, bu programlarda fiilen ders veren
öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav
ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak
kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek
tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim
ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılır.”

MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 40- Lisansüstü tezler yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı
alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
tarafından elektronik ortamda erişime açılır.”

MADDE 11- 2547 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”
şeklinde, 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci
paragrafında yer alan “yardımcı doçentlerin”
ibaresi “doktor öğretim üyelerinin” şeklinde, 18 inci
maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında
yer alan “yardımcı doçentten” ibaresi “doktor
öğretim üyesinden” şeklinde, 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler”
ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde, 29 uncu
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maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı
doçentlik” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde,
40 ıncı maddesinin (a) fıkrasında yer alan “ders
vermekle görevli öğretim yardımcıları” ibaresi
“öğretim görevlileri”, (c) fıkrasında yer alan “Türk
Silahlı Kuvvetleri ve” ibaresi “Milli Savunma
Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi ile” şeklinde, 50 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “öğretim
yardımcılığı kadrolarından birine de” ibaresi
“araştırma görevlisi kadrosuna da” şeklinde, 53/E
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yardımcı
doçentler” ibareleri “doktor öğretim üyeleri”
şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4)
numaralı bendinde yer alan “yardımcı doçentlik”
ibaresi “doktor öğretim üyeliğine” şeklinde, ek
38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisinin; “yardımcı doçent”
kadro unvanı ilgili mevzuatı uyarınca “doktor
öğretim üyesi” şeklinde, “okutman”, “uzman” ve
“eğitim öğretim planlamacısı” kadro unvanları
ilgili mevzuatı uyarınca “öğretim görevlisi”
şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen
“yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar
“doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman”
“uzman” ve “eğitim öğretim planlamacısı”
kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanlar
“öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme
gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman
kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise
başka bir işleme gerek kalmaksızın “Öğretim
görevlisi” kadrolarında süreli olarak istihdam
edilmeye devam olunur.”
MADDE 14- 11/10/1983 tarihli ve 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı
doçentlik” ibaresi
“doktor öğretim üyesi”
şeklinde, 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasında yer
alan “ders vermekle görevli öğretim yardımcıları”
ibaresi “öğretim görevlileri”, (c) fıkrasında yer
alan “Türk Silahlı Kuvvetleri ve” ibaresi “Milli
Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi ile” şeklinde, 50 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “öğretim
yardımcılığı kadrolarından birine de” ibaresi
“araştırma görevlisi kadrosuna da” şeklinde, 53/E
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yardımcı
doçentler” ibareleri
“doktor öğretim üyeleri”
şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4)
numaralı bendinde yer alan “yardımcı doçentlik”
ibaresi “doktor öğretim üyeliğine” şeklinde, ek
38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisinin; “yardımcı doçent”
kadro unvanı ilgili mevzuatı uyarınca “doktor
öğretim üyesi” şeklinde, “okutman”, “uzman” ve
“eğitim öğretim planlamacısı” kadro unvanları
ilgili mevzuatı uyarınca “öğretim görevlisi”
şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen
“yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar
“doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman”
“uzman” ve “eğitim öğretim planlamacısı”
kadrolarında sürekli atamalı olarak bulunanlar
“öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme
gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman
kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise
başka bir işleme gerek kalmaksızın “öğretim
görevlisi” kadrolarında süreli olarak istihdam
edilmeye devam olunur.”
MADDE 13- 11/10/1983 tarihli ve 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 3-Bu Kanuna tabi öğretim
elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri
aşağıda gösterilmiştir.
A) Öğretim üyeleri sınıfı:
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve doktor
öğretim üyelerinden oluşur.
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları
tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları
tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim
üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen
aybaşından itibaren beşinci derecenin,
İlk kademe aylığını alırlar.
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst
dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak
olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir
kademe ilerlemesinden yararlanırlar.
B) Öğretim görevlileri sınıfı:
Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur.
C) Araştırma görevlileri sınıfı:
Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur.
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin
giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak
Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve
derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç)
Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca
öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek
kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki
derece eklenmek suretiyle belirlenir.”
MADDE 15- 2914 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin 4 üncü sırası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“4) Doktor öğretim üyesi kadrosunda
bulunanlara
% 175”
MADDE 16- 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Yardımcı Doçent” ibaresi “Doktor Öğretim
Üyesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer
alan “ve Okutman” ibaresi madde metninden

“MADDE 3- Bu Kanuna tabi öğretim
elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri
aşağıda gösterilmiştir.
A) Öğretim üyeleri sınıfı:
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve doktor
öğretim üyelerinden oluşur.
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları
tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları
tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim
üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen
aybaşından itibaren beşinci derecenin,
İlk kademe aylığını alırlar.
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst
dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak
olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir
kademe ilerlemesinden yararlanırlar.
B) Öğretim görevlileri sınıfı:
Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur.
C) Araştırma görevlileri sınıfı:
Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur.
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin
giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak
Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve
derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç)
Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca
öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek
kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki
derece eklenmek suretiyle belirlenir.”
MADDE 14- 2914 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin 4 üncü sırası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“4) Doktor öğretim üyesi kadrosunda
bulunanlara
%175”
MADDE 15- 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Yardımcı Doçent” ibaresi “Doktor Öğretim
Üyesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer
alan “ve Okutman” ibaresi madde metninden
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çıkarılmış; 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “, okutmanlar” ibaresi madde metninden
çıkarılmış; ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde yer alan “Yardımcı Doçent” ibaresi
“Doktor Öğretim Üyesi” şeklinde değiştirilmiş,
aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ve Okutman”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, (f) bendi
yürürlükten kaldırılmış; ek 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yardımcı
Doçent” ibaresi “Doktor Öğretim Üyesi”
şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde
yer alan “ve Okutman” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış;
eki ek gösterge cetvelinin (d) sırasında yer alan
“Yardımcı Doçentler” ibaresi “Doktor Öğretim
Üyeleri” şeklinde değiştirilmiş, (e) sırasında
yer alan “Öğretim Görevlisi, Okutmanlar,
Diğer Öğretim Yardımcıları” ibaresi “Öğretim
Görevlisi ve Araştırma Görevlileri” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 17- 11/5/2000 tarihli ve 4566
sayılı Harp Okulları Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “, okutmanlar” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, (g) bendinde yer alan “yardımcı
doçentlerdir” ibaresi “doktor öğretim üyesidir”
şeklinde, aynı bendin (2) numaralı alt bendi ile (j)
bendi aşağıdaki şekilde, (3) numaralı alt bendinde
yer alan “Yardımcı doçent” ibaresi “Doktor
öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul
tarafından verilen doçentlik akademik unvanına
sahip kişidir.”
“j) Araştırma görevlileri: Harp okullarında
yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde
yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer
görevleri yapan öğretim elemanlarıdır.”

çıkarılmış; 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “, okutmanlar” ibaresi madde metninden
çıkarılmış; ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde yer alan “Yardımcı Doçent” ibaresi
“Doktor Öğretim Üyesi” şeklinde değiştirilmiş,
aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ve Okutman”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, (f) bendi
yürürlükten kaldırılmış; ek 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yardımcı
Doçent” ibaresi “Doktor Öğretim Üyesi”
şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde
yer alan “ve Okutman” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış;
eki ek gösterge cetvelinin (d) sırasında yer alan
“Yardımcı Doçentler” ibaresi “Doktor Öğretim
Üyeleri” şeklinde değiştirilmiş, (e) sırasında
yer alan “Öğretim Görevlisi, Okutmanlar,
Diğer Öğretim Yardımcıları” ibaresi “Öğretim
Görevlisi ve Araştırma Görevlileri” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 16- 11/5/2000 tarihli ve 4566
sayılı Harp Okulları Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.”
ibaresi “ve araştırma görevlileridir.” şeklinde
değiştirilmiş, (g) bendinde yer alan “yardımcı
doçentlerdir” ibaresi “doktor öğretim üyesidir”
şeklinde, aynı bendin (2) numaralı alt bendi ile (j)
bendi aşağıdaki şekilde, (3) numaralı alt bendinde
yer alan “Yardımcı doçent” ibaresi “Doktor
öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul
tarafından verilen doçentlik akademik unvanına
sahip kişidir.”
“j) Araştırma görevlileri: Harp okullarında
yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde
yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer
görevleri yapan öğretim elemanlarıdır.”
MADDE 17- 4566 sayılı Kanunun 25 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 4566 sayılı Kanunun 25 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 25 - Harp okullarında bu Kanun
uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan
dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu
ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibariyle
öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas
gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili
bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya
mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış
asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler.
Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre
atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim
görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Milli
Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi
kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak
çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici
uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak
öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.”
MADDE 19- 4566 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Araştırma görevlileri
MADDE 27- Harp okullarının araştırma
görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas
ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Milli
Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi
kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama
süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”
MADDE 20- 4566 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin başlığı “Doktor öğretim üyesi
kadrosuna atanma” şeklinde, birinci fıkrasında
yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor
öğretim üyesi”, ikinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim
üyeleri” şeklinde ve 22 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “yardımcı doçentlik” ibaresi
“doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiş,
26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış, 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde
yer alan “ile okutmanlar” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.

“MADDE 25- Harp okullarında bu Kanun
uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan
dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu
ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibariyle
öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas
gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili
bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya
mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış
asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler.
Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre
atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim
görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Milli
Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi
kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak
çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici
uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak
öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.”
MADDE 18- 4566 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Araştırma görevlileri
MADDE 27- Harp okullarının araştırma
görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas
ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Milli
Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi
kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama
süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”
MADDE 19- 4566 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin başlığı “Doktor öğretim üyesi
kadrosuna atanma” şeklinde, birinci fıkrasında
yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor
öğretim üyesi”, ikinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim
üyeleri” şeklinde ve 22 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “yardımcı doçentlik” ibaresi
“doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiş,
26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış, 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde
yer alan “ile okutmanlar” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.
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MADDE 21- 25/4/2001 tarihli ve 4652
sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer
alan “ve okutmanları” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, (ş) bendinde yer alan “yardımcı
doçentleri” ibaresi “doktor öğretim üyesi”
şeklinde, (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ü)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından
verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişiyi,
3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olan, akademik unvana sahip kişiyi,”
“ü) Araştırma Görevlileri: Polis yükseköğretim
kurumlarında yapılan araştırma, inceleme,
uygulama ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili
organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim
elemanını,”

MADDE 20- 25/4/2001 tarihli ve 4652
sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan
“yardımcı doçentleri” ibaresi “doktor öğretim
üyesi” şeklinde, (ş) bendinin (2) ve (3) numaralı
alt bentleri ile (s) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, (u) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“s) Öğretim Elemanları: Akademi, Polis
Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, enstitü,
polis meslek eğitim merkezi müdürlükleri
ve polis meslek yüksek okullarında görevli
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma
görevlilerini,”
“2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından
verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişiyi,
3) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olan, akademik unvana sahip kişiyi,”
“ü)
Araştırma
Görevlileri:
Polis
yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma,
inceleme, uygulama ve deneylerde yardımcı
olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri
yapan öğretim elemanını,”
MADDE 21- 4652 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcı
doçentlerin” ibaresi “doktor öğretim üyelerinin”,
beşinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler”
ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde
değiştirilmiş ve 29 uncu maddesinin yedinci
fıkrasında yer alan “öğretim elemanları ve öğretim
yardımcılarına” ibaresi “öğretim elemanlarına”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli cetvelde yer
alan “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” ve “uzman”
kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir
işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.”

MADDE 22- 4652 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcı
doçentlerin” ibaresi “doktor öğretim üyelerinin”,
beşinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler”
ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde
değiştirilmiş ve 29 uncu maddesinin yedinci
fıkrasında yer alan “öğretim elemanları ve öğretim
yardımcılarına” ibaresi “öğretim elemanlarına”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli cetvelde yer
alan “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” ve “uzman”
kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir
işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.”
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MADDE 24- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” ve “uzman”
kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi”
kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın
atanmış sayılır.”
MADDE 25- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun
15 inci maddesinin başlığı “Doktor öğretim
üyesi kadrolarına atanma” şeklinde, birinci
fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibareleri
“doktor öğretim üyesi”, ikinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim
üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26- 4752 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- Astsubay meslek yüksek
okullarında bu Kanun uyarınca atanmış
öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim
programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan
veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında
mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik
ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında
eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe
ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya
sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim
görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya
geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise
Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının
onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına
atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve
planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim
görevlilerine ders yükü verilmez.”
MADDE 27- 4752 sayılı Kanunun 21 inci
ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış,
24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü
cümlesinde yer alan “ile okutmanlar” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 23- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” ve “uzman”
kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi”
kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın
atanmış sayılır.”
MADDE 24- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun
15 inci maddesinin başlığı “Doktor öğretim
üyesi kadrolarına atanma” şeklinde, birinci
fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibareleri
“doktor öğretim üyesi”, ikinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim
üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 25- 4752 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- Astsubay meslek yüksek
okullarında bu Kanun uyarınca atanmış
öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim
programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan
veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında
mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik
ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında
eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe
ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya
sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim
görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya
geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise
Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının
onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına
atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve
planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim
görevlilerine ders yükü verilmez.”
MADDE 26- 4752 sayılı Kanunun 21 inci
ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış,
24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü
cümlesinde yer alan “ile okutmanlar” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.
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MADDE 28- 9/11/2016 tarihli ve 6756
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler
Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Milli Savunma
Üniversitesinin; “yardımcı doçent” kadro unvanı
ilgili mevzuatı uyarınca “doktor öğretim üyesi”
şeklinde, “okutman”, “uzman” ve “eğitim ve
öğretim planlamacısı” kadro unvanları ilgili
mevzuatı uyarınca “öğretim görevlisi” şeklinde
değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman”, “uzman” ve
“eğitim ve öğretim planlamacısı” kadrolarında
sürekli atamalı olarak bulunanlar “öğretim
görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına
süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka bir
işleme gerek kalmaksızın “öğretim görevlisi”
kadrolarında süreli olarak istihdam edilmeye
devam olunur.
Uzman, eğitim ve öğretim planlamacısı
kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla
öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara
ders görevi verilmez ve anılan personel bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili
mevzuatta söz konusu kadro unvanları için
öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.”
MADDE 29- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının
Kadroları
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan
“öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi,
uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı”
ibaresi “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 30- 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

MADDE 27- 9/11/2016 tarihli ve 6756
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler
Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Milli Savunma
Üniversitesinin; “yardımcı doçent” kadro unvanı
ilgili mevzuatı uyarınca “doktor öğretim üyesi”
şeklinde, “okutman”, “uzman” ve “eğitim ve
öğretim planlamacısı” kadro unvanları ilgili
mevzuatı uyarınca “öğretim görevlisi” şeklinde
değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman”, “uzman” ve
“eğitim ve öğretim planlamacısı” kadrolarında
sürekli atamalı olarak bulunanlar “öğretim
görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına
süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka bir
işleme gerek kalmaksızın “öğretim görevlisi”
kadrolarında süreli olarak istihdam edilmeye
devam olunur.
Uzman, eğitim ve öğretim planlamacısı
kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla
öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara
ders görevi verilmez ve anılan personel bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili
mevzuatta söz konusu kadro unvanları için
öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.”
MADDE 28- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının
Kadroları
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan
“öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi,
uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı”
ibaresi “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 29- 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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“EK MADDE 24 - Bu Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim
kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent”
kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına,
“okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim
planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi”
kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın
dönüştürülmüş sayılır.”
MADDE 31- 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici,
eğitim-öğretim
planlamacısı”
kadrolarında
bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka
bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”
MADDE 32- 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler
eklenmiştir.
“EK MADDE 22- Bu Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli cetvellerde; Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne tahsis edilen
“yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” kadroları “öğretim
görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek
kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.”
“EK MADDE 23- Ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde
Kararnameye bağlı cetvellere Üniversitelerarası
Kurul bölümüne eklenmiştir.”
MADDE 33- 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” kadrolarında
bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka
bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

“EK MADDE 24- Bu Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim
kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent”
kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına,
“okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim
planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi”
kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın
dönüştürülmüş sayılır.”
MADDE 30- 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici,
eğitim-öğretim
planlamacısı”
kadrolarında
bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka
bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”
MADDE 31- 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler
eklenmiştir.
“EK MADDE 22- Bu Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli cetvellerde; Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne tahsis edilen
“yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” kadroları “öğretim
görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek
kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.
EK MADDE 23- Ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde
Kararnameye bağlı cetvellere Üniversitelerarası
Kurul bölümüne eklenmiştir.”
MADDE 32- 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “yardımcı
doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim
üyesi” kadrolarına, “okutman” kadrolarında
bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka
bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”
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MADDE 34- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
(I) sayılı Cetvelin “C- Aylıklarını 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa Göre
Alanlar” kısmında yer alan “6- Yardımcı Doçent
kadrosunda bulunanlar” ibaresi “6- Doktor Öğretim
Üyesi kadrosunda bulunanlar” şeklinde, “8- Diğer
öğretim elemanlarından” ibaresi “8- Öğretim
Görevlilerinden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 35- (1) Mevzuatta “yardımcı
doçent”e yapılmış olan atıflar “doktor öğretim
üyesi”ne, “okutman”, “uzman”, “çevirici”,
“eğitim öğretim planlamacısı”na yapılmış olan
atıflar “öğretim görevlisi” ne yapılmış sayılır.
(2) Uzman, çevirici, eğitim öğretim
planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken
bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış
sayılanlara ders görevi verilmez ve bu personel
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için
öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.
MADDE 36- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 37- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 33- 27/6/1989 tarihli ve 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
(I) sayılı Cetvelin “C- Aylıklarını 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar”
kısmında yer alan “6- Yardımcı Doçent kadrosunda
bulunanlar” ibaresi “6- Doktor Öğretim Üyesi
kadrosunda bulunanlar” şeklinde, “8- Diğer
öğretim elemanlarından” ibaresi “8- Öğretim
Görevlilerinden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 34- (1) Mevzuatta “yardımcı
doçent”e yapılmış olan atıflar “doktor öğretim
üyesi”ne, “okutman”, “uzman”, “çevirici”,
“eğitim öğretim planlamacısı”na yapılmış olan
atıflar “öğretim görevlisi” ne yapılmış sayılır.
(2) Uzman, çevirici, eğitim öğretim
planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken
bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış
sayılanlara ders görevi verilmez ve bu personel
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için
öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.
MADDE 35- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 36- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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